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או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ  /אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו

.או אחרים המסתמכים על מצגת זו/להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו

היבטים פרקטיים במס הכנסה וריווח הון

בית ספר למיסים-איילת אור  



נושאי המצגת

;מוניטיןמכירתבגיןתקבולים•

;לעובדיםמענקיםמיסוי•

;תאגידבפירוקרכישהומסשבח,הוןרוח•

;הוןרוחמספריסת•

;נכסיםשיחלוף•



מכירת מוניטין



תקבולים בגין מכירת מוניטין

.  רלוונטי בעיקר לעצמאים או בעלי שליטה בחברות פרטיות•

תיקון  : "להלן)2003בינואר 1אשר נכנס לתוקפו ביום , לפקודה132' עד תיקון מס•
רוכש המוניטין לא  . היה ניגוד אינטרסים בין רוכש המוניטין למוכר המוניטין"( 132

מוכר המוניטין היה זכאי בתנאים מסוימים  , מאידך. היה זכאי להפחית את המוניטין
להבדיל משיעור מס רווח הון )בגין המכירה של המוניטין 10%לשיעור מס של 

(.50%שהגיע לכדי 

שיעור מס רווח הון החל על מכירת מוניטין הינו בשיעור החל על  132לאחר תיקון •
הותקנו  , כמו כן(. ללא חישוב ליניארי)25%מכירת נכסים רכילים ועומד כיום על 

המתירות הפחתה של  2003-ג"התשס, (שיעור פחת מוניטין)תקנות מס הכנסה 
אזי  , אם מדובר בקרוב או ברכישה מתושב חוץ)בשנה על מוניטין שנרכש 10%

שהרכישה הייתה חיונית לצורך ייצור ההכנסה  "דרושה הסכמת פקיד השומה 
."(ונעשתה בתום לב ומטעמים עסקיים בלבד



תקבולים בגין מכירת מוניטין

(2003)יחידה ארצית לשומה -פקיד שומה ' נ' שלמה שרון ואח7493/98א "ע•

?;  מהו מוניטין. 1-במסגרת פסק דין זה בית המשפט העליון דן בשלוש שאלות מרכזיות•
כיצד מחשבים את ערך המוניטין לצרכי . 3; באילו נסיבות יכול אדם למכור מוניטין. 2

.שומה

,  בית המשפט קבע שמוניטין מבטא את מכלול היתרונות שנצברו לעסק בשל תכונותיו•
.  איכות השירותים שהוא מציע ואיכות המוצרים שהוא מספק, דימויו, שמו הטוב, מיקומו

על מנת שתתקיים העברה של מוניטין נדרש כי יימצאו סימנים נוספים שיש בהם , כמו כן•
:כדי להצביע על העברה זו

;העברת מרשם הלקוחות-

אי תחרות המגבילה את מוכר העסק מלנסות  תנייתקיומה של -

;ולזכות בלקוחותיו בחזרה

".עסק חי"העסק נמכר כ-



תקבולים בגין מכירת מוניטין

(2003)יחידה ארצית לשומה -פקיד שומה' נ' שלמה שרון ואח7493/98א "ע•

בית המשפט מכיר במכירה או העברה של מוניטין הגלום בתכונות אישיות של בעל  –
ניתן למכרם , המגלמים את הקשר האישי והישיר של המוכר, תיקי הלקוחות. העסק

.ניתן למכור את הסיכוי שהלקוחות יחזרו לבית העסק. כמוניטין

השיורית הנוהגת מבחינת חישוב ערך המוניטין בית המשפט אימץ את השיטה–

מופחת ערך השוק של יתר הנכסים , שנשתלמהשממחיר התמורה , פירושה. ב"בארה
.של העסק עסק חיומהיותוהאחרים והיתרה תיחשב כערכם של המוניטין 

באותו עניין נקבע כי שכיר בחברה יכול ליצור שם טוב בתחום עיסוקו ויכולת למשוך  –
הוא יוצר מוניטין לחברה , אולם כל עוד הוא פועל כך. לקוחות ולשכנעם לשוב לעסק

.  ולא לו, עצמה

הוא הצליח להוכיח כי בתור מייסד החברה ובעל המניות  , בפרשת שלמה שרוןאולם –
על כן יש לראותו . שבמסגרתה פעל, הלקוחות זיהו עצמם עמו ולא עם החברה, המרכזי

.  כמי שמכר מוניטין לצד מכירת המניות



תקבולים בגין מכירת מוניטין

(2007)3פקיד שומה ירושלים ' אברהם נאנס נ9018/05ה"עמ•

:רקע עובדתי•

ח אחר נחתם הסכם ובמסגרתו העביר  "בינו לבין רו. המערער היה יועץ מס עצמאי–
המערער את הלקוחות לרואה חשבון אחר והמשיך לעבוד עבור אותם לקוחות תחת  

.המערער טען שיש כאן מכירה של מוניטין. רואה החשבון כשכיר

הערעור נדחה•

בית המשפט קבע שעל פי ההסכם בין המערער לרואה החשבון נקבעה תמורה אשר לא –
כך  , באופן בלעדי למוניטין אלא נעשתה הפרדה בין מוניטין למעגל לקוחותייוחדה

.שלמוניטין לא ניתן ערך

, במקרה זה. היפרדות המערער מלקוחותיו-סממנים המצביעים על מכירת מוניטין–
אם ממילא המערער נשאר לעבוד  . "המערער המשיך לעבוד עבור לקוחותיו כשכיר

לשלם עבור המוניטין  לסרנתאיזה צורך היה , במסגרת החדשה ולשרת את הלקוחות
."  המושך את הלקוחותהכח, כאמור, שהוא



תקבולים בגין מכירת מוניטין

(2010)1פקיד שומה תל אביב ' ח נ"ואן רו'אליהו רג05-1228מ "ע•

הרקע העובדתי•

נחתם הסכם בינו לבין  1995בשנת . 1955המערער היה רואה חשבון מאז שנת •
תוך , בהסכם הראשון דובר על השתלבותו במסגרת השותפות. שותפות של רואי חשבון

חתם על הסכם  2000בשנת . העברת הלקוחות לשותפות וקבלת חלק משכר הטרחה
2005בשנת . אשר דווח כהכנסה הונית ממכירת מוניטין, במסגרתו שולם לו סכום נוסף

ביקש רואה החשבון לתקן את סיווג 2000כחלק מהליך השגה על סיווג התשלום משנת 
. ההכנסות מההסכם הראשון כהכנסות מוניטין

הערעור נדחה•

.בשני ההסכמים לא מוזכר כלל מוניטין•

אישיים אך מתנה את ההכרה  מוניטיןמכירה ביכולת למכורשרוןהלכת•
,  לאור מבחן הנושא בסיכון הכלכלי במקרה הנדון. בהיפרדות המוכר מן הממכר
.נמצא שהיפרדות זו לא נוצרה



תקבולים בגין מכירת מוניטין

(2013)פקיד שומה גוש דן ' ניסים משה בנימין נ1036-08מ "ע•

הרקע העובדתי•

בחודש  . ושימש לימים כשר בממשלות ישראל1964המערער הוסמך כעורך דין בשנת 
הקים חברה בבעלותו  2002בשנת . הקים המערער שותפות עורכי דין1999ספטמבר 

כי נמכרו לחברה זכויות , פקיד השומה טען. המלאה ומכר לה את כל המוניטין העסקי שלו
.  המערער בשותפות



תקבולים בגין מכירת מוניטין

(2013)פקיד שומה גוש דן ' ניסים משה בנימין נ1036-08מ "ע•

הערעור נדחה  •
ולא הוכח כי קיים  , שנמכר לידי החברהמוניטיןהמערער לא הוכיח מהו אותו נכס•

מנגנון עסקי כלשהו הנפרד מהמערער ומזוהה על ידי הלקוחות כבעל שם טוב בזכות 
;עצמו

עדיין ימשיכו לקוחות השותפות לתת מבטחם במערער  , אם תימכר החברה לצד שלישי•
.מהמערער לחברה שבבעלותומוניטיןבמצב דברים זה לא נראה כי הועבר נכס. דווקא

העסק לא נמכר כעסק חי כאשר המערער  , תחרות בין הצדדים-איתניתלא נקבעה •
.  מושך ידיו מהעסק והמערער לא סיפק שירותי ייעוץ לשימור הלקוחות

.ממילא קיים ספק מה המשקל הפעילות•

לחברה מוניטיןשראוי היה להעניק לפעולות אלו שעה שהמערער מבקש למכור•
בבעלותו הבלעדית ללא כל שינוי באופי 



תקבולים בגין מכירת מוניטין

לנדאועניין–466/10א"ע

סוכנותיובל-לנדאוהביטוחבסוכנותשותפים,יובלורוןלנדאודוד,המערעריםהיו,מקרהבאותו•

,הוצהרבגדרו,החזקותכללחברתלביןהמערעריםביןהסכםנערך1998בשנת.חייםלביטוח

לחברתימכורלנדאוכי,והוסכם,המערעריםשצברומהמוניטין75%שלהבעליםהינולנדאוכי

:כדלהלןתהיהבמוניטיןשהבעלותכך)ח"ש9,500,000תמורתשברשותומהמוניטין49%כלל

.(כלללחברת49%-וליובל25%,ללנדאו26%

,יובל,לנדאו-הצדדיםשלושתי"עחדשהסוכנותהוקמהשבמסגרתו,נוסףהסכםנחתםבמקביל•

שללזהלחלוטיןכמעטזההובשם,במוניטיןהבעלּותלאחוזיהזהיםבעלּותבאחוזי,כללוחברת

.הישנההסוכנות

כךולצורך,החדשההסוכנותבאמצעותלהתבצעִהמשיכההישנההסוכנותפעילותכל,למעשה•

.המערעריםלביןהחדשההסוכנותביןהֲעסקההסכמינחתמו



תקבולים בגין מכירת מוניטין

לנדאועניין–466/10א"ע

:נפסק

הכָנסתהיאהִעסקהשלהאמיתיתמהותהכיבקובעו,הערעוראתדחההעליוןהמשפט-בית•

במסגרתבעבודתםהמשיכוהשותפיםשכן,מוניטיןמכירתולא,ההוןברמתלסוכנותשותף

.שלהםמהמוניטיןנפרדוולאהחברה

סוכניהיכרותסמךעללסוכנותהגיעוהלקוחותשהרי,יחדואישיעסקיבמוניטיןומדוברמאחר•

.מוניטיןבמכירתשמדוברמוגברבאופןלהוכיחיש,הביטוח

באיזהלהראותהשכילולאהמערערים,ממוניטיןבחלקעסקאותלערֹוךשניתןבהנחהגםכינקבע•

.אלהמוניטין"קנתה"כללחברתמובןובאיזה,כלללחברתשלהםהמוניטיןאת"מכרו"מובן

שהלקוחותההסתברות"אתכלללחברתמֹוכריםהיוהמערעריםאילוכי,צייןהמשפט-בית

,(מתּוָחםאך,חלקיבאופןאפילו)הביטוחמעסקיפורשים,"העסקביתאתויפקדוישובו

הִעסקהאתלַסווגהיהאפשראכן,הטובמשמםעצמההיאלהינותהמוניטיןלרוכשתומאפשרים

.עסקינןבכךלאאך,מוניטיןכמכרמהותהמבחינת



תקבולים בגין מכירת מוניטין

(2018)פקיד שומה כפר סבא ' נ' ואחריזמןשלמה 35155-10-14מ "ע

רקע עובדתי

ריזמן.שבשםמשפחתיתחברהישלמערער.עשירצבאיעברבעלישראלתושבהינוהמערער•

.זהבתיקהמערערתהיאזוחברה.היחידמניותיהבעלשהואמ"בע

שיווקבייצורהעוסקת"(אזימוט":להלן]טכנולוגיותאזימוטחברתאתהמערערייסד1986בשנת•

צבאילשימושותקשורתאופטיקה-אלקטרוGPSלווייןניווטמטרותלהרכשתמערכותשלומכירה

.לציבוריתהפכהלימיםהחברה.ממניותיה56%ובעלהדירקטוריוןר"כיושימשהמערער.ואזרחי

נחתם הסכם מיזוג בין שתי החברות הציבוריות אלביט ואזימוט והמערער באופן  24.1.10ביום •

במסגרת  . הכללית של חברת אזימוט לביצוע המיזוגהאסיפהניתנה הסכמת 14.3.10ביום . אישי

בהסכם נקבע שהמערער מעביר לאלביט  . ההסכם רכשה חברת אלביט את מלוא מניות אזימוט

המערער  . כמו כן הוא התחייב לא להתחרות בחברה במשך ארבע שנים. את המוניטין שלו
.המשיך לשרת את החברה למשך שנתיים נוספות



תקבולים בגין מכירת מוניטין

(2018)פקיד שומה כפר סבא ' נ' ואחריזמןשלמה 35155-10-14מ "ע

באשר לשאלה האם יש למסות את  , בין היתר, בין המערער לבין פקיד השומה התגלעה מחלוקת•
.מכירת המניות כחטיבה אחת או שניתן למסות את המוניטין של המערער בנפרד

הערעור בבית המשפט המחוזי התקבל

ולא לבעלי  , השייך תמיד לעסק עצמו' נכס'לפיה מוניטין הוא , אין לקבל את עמדת המשיב•

בעל  )בעניין שרון נפסק כי ליחיד . עמדה זו אינה הולמת את ההלכה הפסוקה. העסק

ובעת מכירת התאגיד תיתכנה  ; יכול להיות מוניטין נפרד משל התאגיד( שכיר/מניות
.סיטואציות בהן היחיד נפרד מהמוניטין שלו ומעבירו לידי הרוכש



תקבולים בגין מכירת מוניטין

(2018)פקיד שומה כפר סבא ' נ' ואחריזמןשלמה 35155-10-14מ "ע

ישלמערערהאם:שלהלןלשאלותמהתשובהתיגזרהצדדיםביןשנפלהבמחלוקתההכרעה•

הראשונהלשאלהשהתשובהככל.ללקוחותהמשיכהכוחמהווהשהואבאופןאישימוניטין

המוניטיןגםנמכרהצדדיםשביןההסכםבמסגרתהאםלשאלהלהשיביש,חיוביתהיא

אותושלהשווימהולשאלהלהשיביש,חיוביתהיאזולשאלהגםשהתשובהככל.האישי

האםדהיינו,הצדדיםביןשנפלהבמחלוקתאפואיכריעוהללולשאלותהתשובות.מוניטין

אתמכרגם,לכךובנוסף,אזימוטבחברתמניותיואתהמערערמכרהמיזוגעסקתבמסגרת

המוניטיןמכרבגיןלשפותונועדהלוששולמהמהתמורהחלקולפיכך,שלוהאישיהמוניטין

.האישי



תקבולים בגין מכירת מוניטין

(2018)פקיד שומה כפר סבא ' נ' ואחריזמןשלמה 35155-10-14מ "ע

שאלהאוהאישיותתכונותיואתשמכרטועןאינוהמערער,השומהפקידלטענותבניגוד"•

שיצרואלוהםהמקצועיוהרקעעברועםיחדהאישיותשתכונותיוהיאטענתו.למכירהניתנות

חתימתוובעצםוספקיםעובדים,לקוחותכלפימשיכהכוחהיווהשהואלכךוגרמוהמוניטיןאת

אלא,המוניטיןליצירתהגורמיםשהןהאישיותתכונותיועלויתרלאהואההסכםעלהאישית

מוניטיןהיהשלמערערמכאן.זהממוניטיןבעתידכלכליתהנאהלהפיקלהמשיךהיכולתעל

.העברהבראישי

,תחרותאיתניית:הםלכךהסממנים,מהמיזוגכחלקלאלביטהועברהמוניטיןאםבשאלה•

הצגתואופןהצדדיםכוונת,חיכעסקהעסקמכירת,המוכרפעולות,לקוחותחוגהעברת

מהמיזוגשכתוצאהברורהלמסקנהמוביליםאלהכל.ועודהסיכוניםהעברת,בהסכםהעסקה

התקבלהערעור.שלוהמוניטיןאתגםלאלביטהמערערהעביר



מיסוי מענקים לעובדים



מיסוי מענקים לעובדים

–לפקודה(2)2סעיף
תשלומים;ממעבידולעובדשניתנוקצובהאוהנאהטובתכל;מעבודהריווחאוהשתכרות(א")

לארץלחוץנסיעות,טלפוןאורכבהחזקתבשלתשלומיםלרבות,הוצאותיוכיסויללעובדשניתנו

שוויו;כהוצאהלעובדהמותריםכאמורתשלומיםלמעטאך,ביגודאומקצועיתספרותרכישתאו

בכסףשניתנובין-והכל;העובדשללרשותושהועמד,ניידטלפוןברדיואוברכבשימוששל
;לטובתולאחרשניתנואובעקיפיןאובמישריןלעובדשניתנובין,כסףבשווהובין

ברדיואוברכבהשימוששלשוויואתיקבע,הכנסתשלהכספיםועדתבאישור,האוצרשר(ב)
";העובדלרשותכאמורשהועמדניידטלפון



מיסוי מענקים לעובדים

מענקים אשר שולמו לעובדים בגין שינוי מבני

(2011)פקיד שומה חיפה ' חיים ניסים נ859/08מ "ע

רקע עובדתי

.מ התאגדה כחברה ממשלתית"בתי זיקוק לנפט בע1959בשנת •

.החליטה ועדת שרים לענייני הפרטה להפריט את בתי הזיקוק2004בשנת •

העובדים , במסגרת הדיונים על ההפרטה עם העובדים ועל מנת להוציא לפועל את ההפרטה•

. קיבלו מענק פיצול ומענק הפרטה

השאלה שעמדה בבסיס הערעור הייתה כיצד יש לסווג את מענק הפיצול ואת מענק ההפרטה בידי 

.אשר המשיכו בעבודתם גם לאחר ההפרטה, עובדים

הערעור בבית המשפט המחוזי התקבל•

שינוי זה מהווה שינוי ארגוני  . בית המשפט פסק שלעובדים עמדה זכות להתנגד לשינוי המבני–

במקום עבודתם ועל כן הם היו רשאים לדרוש את המשך העסקתם אצל המעביד הקודם ולהתנגד  

.לשינוי



(2011)פקיד שומה חיפה ' חיים ניסים נ859/08מ "ע

הוויתור על  , על כן. לפקודה88זכותם זו הינה זכות ראויה העונה להגדרה של נכס בסעיף •

:  ופיצוי שכזה יסווג כתקבול הוני, זכותם של העובדים ובגין זה קבלת המענקים מהווה מכירה

"  למענק פרישה"תשלום בגין ויתור של עובד על זכותו להמשיך לעבוד קרוב יותר במהותו "

מאשר לשכר בגין תקופת עבודתו של העובד בעבר ועל כן לא נכון לסווגו כהכנסת עבודה  

."אצל העובד
מועד רכישת הזכויות על ידי העובדים היה רק במועד קבלת ההחלטה על השינויים  –

.המבניים
רשות המיסים פרסמה הנחיה לפקידי השומה לפיה יש להתעלם מקביעת בית המשפט –

.  המחוזי

מיסוי מענקים לעובדים



ערעור המדינה התקבל–( 2014)חיים ניסים ' פקיד שומה חיפה נ2640/11א "ע

-הגישה המחמירה -נאור ( כתוארה דאז)השופטת ' כב

,  משכך. ן"לבזבין העובדים יחסי העבודהשהמענקים שולמו במסגרת , נקודת המוצא היא•

.ככלל תשלום המשולם ממעביד לעובדו במסגרת העבודה, "הכנסת עבודה"סיווגם הנכון הוא 

זוהי ". כל הכנסה הנובעת לנישום כתוצאה מקיומם של יחסי מעביד ועובד היא הכנסת עבודה•

(. חזקה)החזקה החולשת על תשלומי המעביד לעובד וזוהי נקודת המוצא 

הוא מקרה בו פעלו המעביד והעובד שלא  ( שלאמיתו של דבר איננו חריג)מקרה חריג לכך •
–למשל . אלא במסגרת יחסים אישיים ביניהם, בכובעם כמעביד ועובד

(.254/87א "ע)סלפותיעניין –תשלומים בתוך המשפחה ➢

,  נהג המכונית הפוגעת הוא. עובד הולך ברחוב בשעות הפנאי שלו ונדרס על ידי מכונית➢

.מעבידו, דרך מקרה
.  לפקודה(7)9סעיף -פיצוי פיטורין ;לפקודה102סעיף –קביעה מפורשת בחוק ➢

מיסוי מענקים לעובדים



ערעור המדינה התקבל–( 2014)חיים ניסים ' פקיד שומה חיפה נ2640/11א "ע

-נאור ( כתוארה דאז)השופטת ' כב

,  כשמעביד משלם לעובדו סכום כסף במסגרת יחסי העבודה, לפי הכלל הרגיל, לסיכום"•

כי מבחינת העובד  חזקה, וכאשר השניים פועלים בהקשר זה בכובעם כמעביד וכעובד

אלא אם נקבע בחוק במפורש , לפקודה( 2)2התשלום הוא הכנסת עבודה לפי סעיף 

".אחרת

או  " עליונות"נהנה מ( 2)2ההסדר הקבוע בסעיף , בכל הקשור לתשלומים ממעביד לעובד"•

."המהווים חריג לו, על ההסדרים ההוניים" עדיפות"

מיסוי מענקים לעובדים



ערעור המדינה התקבל–( 2014)חיים ניסים ' פקיד שומה חיפה נ2640/11א "ע

-הגישה המקלה -חיות ( כתורה דאז)השופטת ' כב

מקום לקבוע כלל המסווג כל תקבול המועבר לעובד אין, נאור' בניגוד לעמדת השופטת מ•

.  ממעבידו כהכנסת עבודה אלא אם נקבע אחרת בחוק

האם מדובר ברווח הון או בהכנסה  , פי מהותו על מנת לקבוע-יש לבחון כל תקבול ותקבול על•

כי אכן יש  , בחינת אופי המענקים ששולמו במקרה דנן מובילה לידי מסקנה, עם זאת. פירותית

.  פירותיתלסווגם כהכנסה 

יש לקבוע את מהותה של הפגיעה  , "הפירצהדין הפיצוי כדין "כי , נוכח ההלכה הקובעת•

"  נזקים"ה". הונית"היא או " פירותית"האם -שנגרמה לעובדים כתוצאה מהליכי ההפרטה 

נוגעים לתנאי ההעסקה והשכר  , ושעליהם עמדנו לעילן"בזאשר בגינם ניתן הפיצוי לעובדי 
.ומכאן שמדובר במאפיינים קלאסיים ורגילים של הכנסת עבודה, של העובדים

מיסוי מענקים לעובדים



ערעור המדינה התקבל–( 2014)חיים ניסים ' פקיד שומה חיפה נ2640/11א "ע

-גישת אמצע -השופט פוגלמן ' כב

כי מדובר  , האחת: לפקודה קובע שתי דרישות מצטברות לשם חיוב במס הכנסה2סעיף "•

שמקורה יהיה אחד המקורות  , והשנייה; "(הכנסה שהופקה או שנצמחה)"פירותיתבהכנסה 

נוסף על השתייכותה של ההכנסה לאחד מן המקורות הסטטוטוריים  , כלומר. המנויים בסעיף

"."פירותי"עליה לשאת תחילה אופי , לפקודה2הקבועים בסעיף 

הכלל שמציעה המשָנה לנשיא השופטת נאור בדבר חזקה חלוטה עם קיומם של יחסי  •

תכליות אלה מצדיקות קביעת  אין, עם זאת. בהיר וקל ליישום, מעביד הוא פשוט-עובד

ההכנסה  , כך שבכל מקרה בו קיימים יחסי עבודה, לסתרהחזקה חלוטה שלא ניתן יהיה 
.פירותיתהיא 

מיסוי מענקים לעובדים



מיסוי מענקים לעובדים

ערעור המדינה התקבל–( 2014)חיים ניסים ' פקיד שומה חיפה נ2640/11א "ע

:הגישה שאומצה בפסיקה–גישת אמצע -השופט פוגלמן ' כב

,  פריורית-לשלול אאין, כאשר מדובר בתקבול המשולם לעובד ממעבידו במסגרת יחסי העבודה•

מקביעת חזקה חלוטה ויש לבחון כל להימנעעל בית המשפט , משכך. כי מדובר ברווח הון

.  או שמא ברווח הון, עסקינןפירותיתהאם בהכנסה -מקרה לגופו 

פירותיתשלפיה כל תקבול שמשולם לעובד ממעבידו הוא הכנסה חזקהמן הראוי לקבוע "•

לשם סתירת  . ניתנת לסתירהאולם חזקה זו (. לפקודה( 2)2לפי סעיף )שמקורה בעבודה 

העובד לא יידרש בהכרח להצביע על הוראת חוק ספציפית הקובעת כי  , החזקה האמורה

כי מאפייניו של  , לשכנע את פקיד השומה ואת בית המשפטאלא יידרש , מדובר ברווח הון

קביעת חזקה כאמור מאזנת כראוי בין  . התקבול הספציפי מצדיקים את סיווגו כרווח הון

,  החשש מפני הסוואת מס הכנסה כרווח הון ובין השאיפה לגבות מס בשיעור הקבוע בדין
."  בהתאם למהות התקבול



תקבולים בגין אי תחרות

התקבלהעמדת רשות המיסים –( 2016)'ברנע ואח' נ' פקיד שומה ואח3051/14א "ע

כי תשלום הניתן לעובד על ידי  חזקה הניתנת לסתירהקיימת, בהעדר הוראה אחרת בחוק•

הנטל הכבד לסתור חזקה  . לפקודה( 2)2הנכנסת בגדרו של סעיףפירותיתמעבידו הוא הכנסה 

(.הלכת ניסים)הנישום -זו מוטל על כתפי העובד" חזקה"

אין בה כדי להוציאו  , העובדה שמענק אי התחרות משולם עם סיום יחסי העבודה או לאחריהם•

.בהלכת ניסיםואין בה כדי לגרוע מהרלוונטיות של פסק הדין , לפקודה( 2)2מתחולת סעיף

בשלב הראשון יש לבחון האמנם  : שלבי-הליך בחינת תשלומי אי תחרות לצרכי מס הוא דו•

כגון שכר )או שמא במדובר בכסות לתשלומים אחרים , אי תחרות אמיתיתבתנייתמדובר 

יש לבחון אם בנסיבות המקרה  , אם צלח הנישום את השלב הראשון; (עבודה או מענק פרישה
.עלה בידו לסתור את חזקת הכנסת העבודה ולהראות כי מדובר בתקבול הוני



:המשך–' ברנע ואח' נ' פקיד שומה ואח5083/13א "ע

תשלום אי תחרות נועד במהותו לפצות את העובד בגין  , מנקודת מבטו של העובד, ככלל•

לנוכח העובדה שנחסמה בפניו האפשרות למצות עד תום את כושר , הירידה הצפויה בהכנסתו

"  הפירצה", במילים אחרות. אי התחרותתנייתהשתכרותו בשל ההגבלה המוטלת עליו מכוח 

(  2)2הנכנס בגדרו של סעיף" תחליף שכר"בבחינת , היא שכר העבודה שהעובד לא יזכה לו

.לפקודה

אין להבדיל לעניין זה בין תשואה הנובעת , דהיינו. "שכר עבודה"כדין " עבודה-שכר אי"דין •

כהכנסת ממוסותדין שתיהן להיות . מהפעלת הון אנושי לבין תשואה הנובעת מאי הפעלתו

.פירותיתעבודה 

אי תחרות אינה משולה ברוב המקרים תניית-נוספת ועל פי המטפורה של עץ ופירות מזוית•

באופן  , זמנית של העץ או לגיזום זמני או חלקי של ענף מענפי העץ" שלכת"אלא ל, לגדיעת העץ
.אין מדובר בעקירתו או עיקורו של העץ, דהיינו. שאינו שולל את האפשרות להצמיח פירות

תקבולים בגין אי תחרות



:המשך–' ברנע ואח' נ' פקיד שומה ואח5083/13א "ע

גדיעת  "אי התחרות תעלה כדי תניית, לדידו של העובד, מקרים חריגים בהםאין לשלול היתכנות•

אי התחרות היא  תנייתההשלכה המעשית של , לשם כך יש להראות כי מבחינת העובד". העץ

או למצער לגדיעת הענף העיקרי ( לא יוכל לשוב לעבוד בתום תקופת אי התחרות)כריתת העץ 

(.השמדת יכולת לצמיתות)שוב צמוחלבלתי 

לא בעצם אפשרות העובד להשתכר שכר כזה או אחר במשלח יד  , כאשר בגדיעת העץ עסקינן•

,  ניסיון, אלא באפשרות העובד למצוא עיסוק חלופי מקביל או קרוב מבחינת כישורים,כלשהו עסקינן

גם אם העיסוק החלופי אינו זהה לחלוטין מבחינת המעמד או השכר במקום  , ב"וכיו, השכלה, וותק

.העבודה ממנו פרש

.'וכוטייס , עובד מקצועי טכני: דוגמאות לחריגים•

תגבר ידו של , אפשריים-והפירותיההוני -אם שני הסיווגים , לפקודה( ג)89לאור הוראת סעיף•

על הנישום לשכנע כי , מנת לסווג את התקבול בגין אי התחרות כהוניעל , לפיכך. הפירותיהסיווג 

דהיינו שבנסיבות העניין לא ניתן לסווגו כהכנסה  , אין מדובר בתקבול בעל מאפיינים מעורבים
."פירותית

תקבולים בגין אי תחרות



תקבולים בגין מכירת אי תחרות

(2021)פקיד שומה רחובות ' נליבושורצבי 22721-10-18מ "ע

רקע עובדתי

,"(החברה":להלן)מ"בעביטוחחברתשלמה.שחברתעםהעסקהבהסכםהתקשרהמערער•

החברהשללאופציות,היתרבין,זכאייהיהובתמורההחברהל"כמנכישמשהמערערלפיו

.החברהלביןהמערערביןהעבודהיחסיהסתיימו31.10.2012ביום.בהסכםשפורטובתנאים

המערערביןפשרההסכםנחתם,ארוךגישורהליךשכללה,התדיינותשלמשנהלמעלהבתום•

,היתרבין,למערערתשלםשהחברהנקבעהפשרהבהסכם."(הפשרההסכם":להלן)לחברה

,ההעסקהלחוזהבהתאם,ח"ש571,000בסךהחברהלמניותאופציותפדיוןבגיןתשלום

.נפשעוגמתבגיןח"ש50,000בסךותשלום

"אופציותפדיון"בגיןהפיצויעלדיווחהוא2014המסלשנתהשומהלפקידהמערערשהגישח"בדו•

50,000בסךהתשלוםעל.לפקודה(ב)102סעיףסמךעלהוניתכהכנסהח"ש571,000בסך

.ממסהפטורהכהכנסההמערערדיווח"נפשעוגמת"בגיןח"ש



תקבולים בגין מכירת אי תחרות

(2021)פקיד שומה רחובות ' נליבושורצבי 22721-10-18מ "ע

הערעור נדחה

ששולמותשלומיםולפיה,העובדמוטלאותהלסתורשהנטל,חזקהקיימת,הפסיקהפיעל•

ויחויבולפקודה(2)2סעיףלפיעבודהכהכנסתיסווגו,העבודהליחסיבזיקהממעבידולעובד

.העובדעלהחלהשוליהמסבשיעור

שבמהלךאפשרותקיימתלפיוההעסקההסכםקביעתחרףכיהצדדיםביןמחלוקתאין•

,בוצעהלאהמניותהקצאתבפועל,למניותיהאופציותלויוענקובחברההמערערשלהעסקתו

.הפשרההסכםבמסגרתכךבגיןפיצויקיבלהמערערכאשר

לעשותהמערערשמבקשכפי,"הפרצהכדיןהפיצוידין"בדברהעיקרוןהחלת,אלהבנסיבות•

מסלול"באופציותבהקצאתמדוברכאילוהוןריווחבמסיתחייבהואגםשהפיצויזהבאופן

אותופיעלהנדרשיםהתנאיםשלברורהעקיפהאלאאינה-לפקודה102סעיףפיעל"ההוני

.לאפשראיןבוודאיזאת.סעיף



תקבולים בגין מכירת אי תחרות

(2021)פקיד שומה רחובות ' נליבושורצבי 22721-10-18מ "ע

הערעור נדחה

איבשלשקיבלהפיצויעללהחילישלפיההמערערלטענתבסיסאיןכיעולההאמורמכל"•

."ההוניהמסלול"במסגרתאופציותהקצאתעלהחלהמסשיעוראת,האופציותהקצאת

-הנפשלעוגמתאשר

ביןעבודהמיחסיוכתוצאהבמסגרתשהתקבלוסכומיםכיהיאחזקה,לעילצויןשכברכפי"•

.זוחזקהלסתורכבדנטלמוטלהמערערעלכאשר,עבודההכנסתכדיןדינם,למעבידעובד

עוגמת"לבאשרטענתואתתמךלאהמערער.הנדרשבנטלעמדהמערערכימצאתילא

זכאיהואמהשוםועל,לושהוכרהנפשעוגמתאותהמהיהוכיחלא,מטעמוראיהבכל"הנפש

."הפשרהבהסכםזהבענייןשנקבעבסכוםלפיצוי



רווח הון בפירוק תאגיד



לפקודה93סעיף 

:שנתפרקאדםבניבחברההוןריווחאתקובעלפקודה(א)93סעיף

:אלההוראותיחולו,בפירוקושהוחלאדם-בניבחבר(א")

-חבראותוידיעלבמסהחייבהוןכריווחיראוהמפרקידיעלנכסממכירתריווח(1)

;אדם-בני

,בולחבראדם-בני-מחברהמפרקידיעלנכסיםהעברתבדרךהמכירההיתה(2)

;המכירהביוםשהיתהכפיהתמורהתיחשב

והנכסים,נמכרוכאילויראואדם-בניחברבאותוחברשלאחרותזכויותאומניות(3)

;האמורותהזכויותאוהמניותבעדכתמורהייחשבומהמפרקחברשקיבל

כלחלוקתלאחרייעשהאדם-בניחברבאותוחברלגביההוןריווחחישוב(4)

אתיראו,הפירוקתחילתמיוםשנתייםתוךהושלמהלאהחלוקהאםאולם;הנכסים

אתלהאריךרשאישהמנהלובלבד,תקופהאותהבתוםחולקוכאילוהנכסים

מחמתכאמורהושלמהלאשהחלוקהדעתולהנחתהוכחאםהאמורההתקופה

."סבירהסיבה



השלכות המס של הפירוק על בעלי המניות והחברה

מס רווחי  יש להטיל , לפקודה קובע כי על הרווח העשוי להיווצר בעת פירוק חברה( א)93סעיף •

.  הן על חברה עצמה והן על בעלי המניותהון

בגין מכירת נכס על  , החברהלפקודה קובעים את הטלת המס על ( 2()א)93-ו( 1()א)93סעיפים •

ידי  -פעולה הנחשבת כמכירה על, ידי המפרק או בגין העברת הנכסים בעין לידי בעלי המניות

.לצורך חישוב רווח ההון, המפרק

בגין מכירת מניותיהם  בעלי המניותלפקודה משלים ומשית את הטלת המס על ( 3()א)93סעיף •

(.  רכישה עצמית)מפרק /לחברה

לפקודה משלימה וקובעת כי חישוב ריווח ההון לגבי חבר באותו חבר  ( 4()א)93הוראת סעיף •
.בני אדם ייעשה ככלל לאחר חלוקת כל הנכסים



השלכות המס של הפירוק על בעלי המניות והחברה

לחוק מיסוי מקרקעין קובע את ההוראות הבאות לגבי העברת זכויות במסגרת פירוקו 71סעיף •

(:  לא רק איגודי מקרקעין, כל איגוד)של איגוד 

באיגודזכותהקנייתוכן(המתפרקהאיגוד-זהבסעיף)איגודשלבמקרקעיןזכותמכירת(א")

:אלהכלנתמלאואם,ממספטורהתהיהמתפרקאיגודשל

;המתפרקהאיגודפירוקאגבנעשובאיגודהפעולהאוהמכירה(1)

;הזכותבעדתמורהניתנהלא(2)

באותההמתפרקבאיגודהזכותלבעליהוקנובאיגודהזכויותאובמקרקעיןהזכויות(3)

;המתפרקבאיגודזכויותלהםהיושבהמידה

;...עסקילמלאישונהלאבאיגודהזכותאובמקרקעיןהזכותשלייעודה(5)

;מטיבההקצאההמתפרקבאיגודהיתהלאלפירוקשקדמהבתקופה(6)

שקדמהבתקופההאיגודבידינרכשולאבאיגודהזכותאובמקרקעיןהזכות(7)

".לפירוק



השלכות המס של הפירוק על בעלי המניות והחברה

:"מקרקעיןאיגוד"המהווהאומקרקעיןבזכויותהמחזיקאיגודשלבפירוקו93סעיףתחולת

.מקרקעיןאיגודבפירוקגםיחולו93סעיףהוראותכיקובעלפקודה(1ב)93סעיף•

על71סעיףשלהבלעדיתתחולתואתשולל,לחוק50תיקוןבמסגרתשהתווסף,(ב)71סעיף•

:2001לנובמבר7ממועדהחלמקרקעיןאיגודי

בחשוןא"כביוםמקרקעיןלאיגודהפךאשראיגודבפירוק,(א)קטןסעיףהוראותאףעל"

."לפקודה93סעיףהוראותיחולולאחריואו(2001בנובמבר7)ב"התשס

החלת הוראות הפקודה בפירוק איגודי מקרקעין  ( )מכירה ורכישה, שבח)תקנות מיסוי מקרקעין •

93וקובעות כי הוראות סעיף ( ב)71מוסיפות על הוראות סעיף 2004-ד"התשס, (מסוימים

:על פירוקי איגוד מקרקעין כלהלןגםלפקודה יחולו 

;לחוק( א)71לא ניתן לאיגוד פטור ממס לפי סעיף כאשר(1)

כאשר לאיגוד המתפרק נכסים נוספים שאינם זכות במקרקעין או זכות באיגוד  (  2)

.מקרקעין



השלכות המס של הפירוק על בעלי המניות והחברה

7מצירוף ההוראות האמורות עולה כי בעת פירוקו של איגוד מקרקעין אשר הפך לכזה לאחר •

הן , לפקודה93לחוק גם הוראות סעיף 71בנוסף להוראות סעיף , יחולו, 2001בנובמבר שנת 

לגבי יתרת נכסי האיגוד שאינם נכסי מקרקעין והן ביחס למכירת מניות האיגוד מבעלי המניות  

.לאיגוד

לפקודה מנוטרל שווי הזכויות במקרקעין המועברות אגב  ( 2ב)93יצוין כי לאור הוראות סעיף •

שמקבל בעל המניות  הפירוק הן מהמחיר המקורי של מניות האיגוד והן משווי התמורה 

שכל  במידה , לפקודה93-לחוק ו( א)71הוראות סעיף משילובאי לכך ניתן לקבוע כי . מהאיגוד
יהיה פירוק  –שמועבר אגב הפירוק הינן זכויות במקרקעין או זכויות באיגוד מקרקעין 

.ממס שבח והן ממס רווחי הוןהן פטור האיגוד 

שכן בעת מכירת הזכות במקרקעין שקיבל  , בלבדדחיית מס מהווה 71הפטור הקבוע בסעיף •

כל עליית הערך  סך על וימוסההוא יכנס בנעלי האיגוד , בעל המניות בפטור במסגרת הפירוק

.של הזכות במקרקעין מיום שנרכשה על ידי האיגוד



השלכות המס של הפירוק על בעלי המניות והחברה

1974-ה"התשל, (מס רכישה( )מכירה ורכישה, שבח)תקנות מיסוי מקרקעין ל( ב)27תקנה •

:על בעלי המניות של איגוד מתפרקהחל קובעת לעניין מס הרכישה 

בבעלותו ביום הפרסום ברשומות של  היתהאם הזכות , מכירת זכות במקרקעין מאיגוד ליחיד" 

והמכירה פטורה ממס על פי  , 1983-ג"התשמ, (תיקון( )מס רכישה)תקנות מס שבח מקרקעין 

."פטורה ממס רכישה-לחוק 71סעיף 

יהיו פטורים ממס רכישה אם  , אשר מקבלים את המקרקעין אגב הפירוק, בעלי המניות, כלומר

ובכפוף להתקיימות כל התנאים  1983ליולי 27המועברים היו בבעלות האיגוד ביום המקרקעין

.  לחוק71בסעיף 

אם האיגוד רכש את המקרקעין לאחר התאריך האמור יחול מס רכישה בשיעור  , לעומת זאת

.  מלא בהתאם לטיב הנכס



השלכות המס של הפירוק על בעלי המניות והחברה

:חובת ניכוי מס במקור של המפרק

ינכה במועד ההעברה  , אדם שהוחל בפירוקו לחבר בו-בני-מפרק שהעביר נכס של חבר(4ב)93"

:כמפורט להלן, מס בשיעור משוויו של הנכס

;(א)91בשיעור כאמור בסעיף -האדם -בני-הועבר הנכס לחבר שהוא חבר(1)

האדם במועד שבו הוחל בפירוקו או  -בני-הועבר נכס לחבר שהיה יחיד בעל מניות מהותי בחבר( 2)

;  30%בשיעור של -החודשים שקדמו למועד האמור 12-ביום כלשהו ב

25%בשיעור של -( 2)הועבר נכס ליחיד שלא מתקיים בו האמור בפסקה (3)

."או שינוכה פחות מהשיעורים האמורים, שלא ינוכה מס, בכתב, אלא אם כן אישר פקיד השומה;



מועד הפירוק בדין הכללי

"פירוקדרכי"שכותרתו,"(החברותחוק":להלן)1999–ט"התשנ,החברותלחוק.ג342סעיף

:הבאותהדרכיםמןבאחתיעשהחברהפירוקכיקובע

:מאלהבאחתשיהיהיכולזהחלקהוראותלפיחברהפירוק.ג342"

;משפטביתבידיפירוק(1)

".מרצוןפירוק(2)

:משפטביתבידיהפירוקתחילתמועד

הוארשאי,ו342סעיףלפיהחברהלפירוקעילהמתקיימתכיהמשפטביתמצא.יא342"

.לגביהפירוקצולתת

–עם מתן צו הפירוק . יב342

";יד342סעיףלהוראותבהתאםהפירוקהליכיליישוםנאמןהמשפטביתימנה(1)



מועד הפירוק בדין הכללי

:להלן)1999–ט"התשנ,החברותלחוק(א)כח342סעיףפיעלמרצוןהפירוקתחילתמועד

שלתחילתואתקובע,"החברהעסקיוהפסקתהפירוקהליךתחילת"שכותרתו,"(החברותחוק"

:מרצוןפירוקעלמיוחדתההחלטהקבלתעםהפירוק

החברהעסקיניהולוהפסקתהפירוקתחילת"

מרצוןפירוקהעלההחלטהקבלתעםחברהשלמרצוןפירוקשלתחילתו(א).כח342

".כד342בסעיףכאמור

באסיפהשהתקבלההחלטההינהמיוחדתהחלטההחברותלחוקב342מסעיףכעולה

יומהובסדרהמשתתפיםהמניותבעלימקולותרבעיםשלושהשלברובהחברהשלהכללית

.הרהחבפירוקבדברהצעהנכללההכלליתהאסיפהשל



לפקודה בידי בית משפט ובפירוק 93מהו מועד הפירוק לצורך חישוב חבות המס על פי סעיף 

?  מרצון

הפירוק הוא היום בו -יום, המשפט-ידי בית-בפירוק על"-ק"החב–בפירוק בידי בית משפט •

המוקדםלפי , האדם או לכינוס נכסיו-בני-המשפט ליתן צו בדבר פירוק חבר-התבקש בית

. "שבשניים

(1999)1פקיד שומה תל אביב ' יצחק סיוון נ79/97ה"עמפסק הדין בעניין -בפירוק מרצון  •

.  לצרכי מסהנישומהוהערעור בעליון הכריעו מהו המועד בו הוחל הליך פירוקה של החברה 

ק"החבמועד הפירוק בראי הפסיקה והוראות 



:עובדות פסק הדין

.  "סיוון מחשבים"חברת המערער ורעייתו היו בעלי המניות היחידים של •

התקשרו המערערים בחוזה למכירת  "( המועד המוקדם: "להלן), 1994באוקטובר 27ביום •

:  להלן)מ "כלל נכסיה והתחייבויותיה של החברה עם חברת משוב מחשבים ושיווק בע

"(.  הרוכשת"

התחייבו המערערים למכור לרוכשת את כלל נכסיה של החברה בתמורה לסך  , בהתאם לחוזה•

תפורק  , לאחר השלמת הפעולות להעברת כלל נכסיה של החברה לרוכשת. מיליון דולר2.5של 

בעלי המניות לפירוקה אסיפתשל ( בלתי חתום)להסכם המכירה צורף נוסח פרוטוקול . החברה

מרצון  

בעלי המניות את החלטת  אסיפתקיבלה "( המועד המאוחר: "להלן)1994בדצמבר 6ביום •

.הפירוק מרצון

( מחוזי)עניין יצחק סיוון 79/97ה"עמ



טענות הצדדים

,  שבו נחתם ההסכם או אף קודם לכןהמועד המוקדם מועד הפירוק הינו , לטענת פקיד השומה•

שכן לדידו לא הגדרות פורמליות הן הקובעות את מועד התחלת הפירוק אלא כוונת האורגנים  

מועד החתימה על הסכם המכירה גמלה ההחלטה בליבם של בעלי  בבהתאמה . של החברה

לפירוק החברה במסגרת  עצם ההתחייבותעוד טען פקיד השומה כי . המניות לפרק את החברה

.הסכם הרכישה הינה מעשה של קבלת החלטת פירוק

כמשמעותה בפקודת החברות אינה הגדרה  " תחילת הפירוק"המערער טען כי הגדרת המונח •

אלא בעלת נפקות מעשית בשטח שכן בעצם קבלת החלטת הפירוק נפתח  , פורמלית גרידא

.שלב שבו מתרחש מהפך בחובות ובזכויות של המערערים כלפי החברה

(מחוזי)עניין יצחק סיוון -המשך



(מחוזי)עניין יצחק סיוון -המשך

עקרונות הדין הכללי על דיני  אשר מחילה את בגישת ההרמוניה החקיקתית בית המשפט המחוזי צידד •

על פי הגישה זו דיני המס אינם עומדים בפני עצמם אלא משתלבים עם הדין הכללי לרבות ביחס  .המס

. למושגי יסוד במשפט הפרטי כגון פירוק

ניתן ללמוד כי כוונת המחוקק הינה , לפקודה והן מתכליתו93לשיטתו של בית המשפט הן מלשון סעיף •

לא  , מבחינה לשונית, המחוקק חוזר מספר פעמים. להחיל את הוראות הדין הכללי על הסעיף האמור

כמי שעומד במרכז העשייה הכרוכה בפירוק על פי " מפרק"אלא גם על המונח " פירוק"רק על המונח 

.הוראות פקודת החברות רק בעקבות קבלת החלטת הפירוק

"  החלטה מיוחדת"לפקודה מועד תחילת הפירוק הינו מועד קבלת 93לכן נקבע כי על פי סעיף •
.לפירוק החברה על פי הדין הכללי



(מחוזי)עניין יצחק סיוון -המשך

:  בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת המערערים וקבע כי פירוקה של החברה החל במועד המאוחר•

כדי להוות לדעתי תחליף לאותו הליך שנקבע  , בהליך חתימת ההסכם על ידי השנייםאין"

שרק עם קבלתה ייקבע שלב , לצורך קבלת החלטה מיוחדת לפירוק מרצון, בפקודת החברות 

."התחלת הפירוק

:  החלטת הפירוק אינה יכולה מעצם הגדרתה להתקבל בדיעבד•

הקביעה שהמערער ורעייתו החליטו על פירוקה של החברה במועד שונה מזה שהם עצמם  ..."

לרעיון המרכזי המגולם במוסד  בסתירה מהותית עומדת בעיני בהכרח , בחרו כמועד לפירוק

בפקודת החברות בקבלת החלטה מיוחדת על ידי בעלי המניות  שהותלה, הפירוק מרצון

."בבקשה לפרקם, בחברה
;



(עליון)יצחק סיוון 1240/00א "ע

:  בית המשפט העליון צידד בעיקרי קביעתו של בית המשפט המחוזי •

התאגידביןמבחיןהסעיף."מפרק"במונחגםאלא"פירוק"במונחרקלאנוקב93סעיף

מכירתאתהמבצעהוא-התאגידולא-המפרקכיעולהומהוראתו,המפרקלביןהמתפרק

מפרקלחברהממונהואין,החברותפקודתיצירהואהמפרק....בפירוקושהוחלהתאגידנכסי

המחוקקיצר"מפרק"ו"פירוק"במונחיםבנקטו..."פורמאלי"הבפירוקהשהוחלמשעהאלא

.המסבדיניכמשמעופירוקלביןהחברותבדיניכמשמעופירוקביןישירהזיקה

,  לפקודה כנוסחו דאז ובין שיקולי יעילות93באיזון בין התכלית הכלכלית העומדת בבסיס הוראות סעיף •

בבחינת תכלית  :  מצא בית המשפט העליון כי ידם של האחרונים על העליונה, וודאות ויציבות דיני המס

הזכיר בית המשפט העליון כי לאזן בין התכליות הכלכלית העומדות בסיס הוראת מס  , לפקודה93סעיף 

;ספציפית לבין שיקולי יעילות ודאות ויציבות דיני המס



פריסת רווח הון   



פריסת רווח הון–לפקודה ( ה)91סעיף 

שלפריסהלבקשבזכותוהגלומהמסהטבתלנישוםהמעניקהחוקהוראתהינולפקודה(ה)91סעיף•

.עליוהחלההכוללתהמסחבותאתשיפחיתבאופןשניםמספרפניעלהריאליההוןרווח

שהובילההעסקההתבצעהבהאחתבשנהנוצרלאההוןשרווחבעובדההתחשבותמתוךזאת•

.מקרקעיןמיסוילחוק(ה)א48בסעיףקיימתדומההוראה."(הדחיסהאפקט)"ההוניתלהכנסה

במידהזאת,הנישוםשלההוניתהכנסתועלהחלהמסשיעורהקטנתהיאמהפריסההנובעתהתועלת•

הריאליההוןרווחעלמוטלשהיההמסמשיעורנמוךשבפריסההמסבשנותהמשוקללהמסשיעורו

מעלמבוגרותלאוכלוסיותבעיקררלוונטי.המכירהבשנתכולוהמסהוטלאילו:קרי,הפריסהאלמלא

פאסיביתהכנסהעלגם10%שלהתחלתימסשיעוראו/וההכנסותבהיקףקיטון)60גיל

."(אישיתמיגיעהשאינה)"

אתהעליוןהמשפטביתהפך(3012-18א"ע)מ"בענהריההרנדרדטוונטיבענייןא"עבמסגרת•

עלגםיחולולאמקרקעיןמיסוילחוק(ה)א48בסעיףהפריסההוראותכיוקבעהעררועדתהחלטת

.ודםבשרליחידיםרקאלאמ"בעחברהשהיאמוכרת



נוסח הסעיף–לפקודה ( ה)91סעיף 

תוךשוויםשנתייםבחלקיםהריווחנבעכאילוהריאליההוןריווחעלהמסיחושבהנישוםבקשתלפי"

והמסתיימת,שבהןהקצרהלפי,בנכסהבעלותתקופתעלאומסשנותארבעעלעולהשאינהתקופה

אתיראו181עד174סעיפיםלפיהמקדמותקביעתלעניןואולם;הריווחנבעשבההמסבשנת

.השנתיהחלקעליההוסףכאילו,האמורההתקופהשבתוךהאמורותמהשניםאחתבכלההכנסה
בהתחשב–שבחמסולענין,(ב)קטןבסעיףהקבועהמסבשיעורבהתחשבייעשההמסחישוב

כללעלהחליםהמסבשיעוריבהתחשבוכן,מקרקעיןמיסוילחוק(ב)א48בסעיףהקבועהמסבשיעור

המסמשנותאחתבכלהנישוםלהןשזכאיהזיכוינקודותוביתרתהנישוםשלהחייבתהכנסתו

שנתבתחילתשתחילתהתקופה-"בנכסהבעלותתקופת",זהקטןסעיףלענין;האמורהבתקופה

הנכסיצאשבההמסשנתבתוםוסיומההנישוםלידיהנכסהגיעשבההמסשנתשלאחרהמס

".מידיו



אופן הפריסה–לפקודה ( ה)91סעיף 

שנתייםבחלקיםנבעכאילויחושבהריאליההון-שרווחלבקשיוכלהנישוםכיקובעתהחוקהוראת•

:אפשרויותשתימביןהקצרהלתקופהשווים

או;בנכסהבעלותתקופת-

.שניםארבע-

.לנישוםיותרטובההמיסוייתוהתוצאהבמידהיותרקצרהלתקופהלפרוסניתן
שהיההמסמשיעורנמוךשבפריסההמס-בשנותהמשוקללהמסשיעוראםבשנתונמכר2019-בנרכשהנכסאםכך

אתלבחוריוכלהנישום,2021.המכירהבשנתכולוהמסהוטלאילו:קרי,הפריסהאלמלאהריאליההוןרווחעלמוטל

.2021-ו2019,2020או2021-ו2020–לוהעדיפההפריסה

.הרווחלנישוםנוצרבההמסשנתתהאהאחרונההפריסהשנתמקרהבכל

.הפריסהבתקופתהמסמשנותאחתבכלהנישוםזכאילהןהזיכוינקודותיתרתתחושבהמסבחישוב•
.כהכנסהאליהשיוחסהרווחאתפריסהשנתלכללהוסיףישהמקדמותלענייןכייצוין•

,  1290-09ע"ו)או מתנה ( 5825/12החלטת מיסוי )במקרה של הורשה –" תקופת הבעלות בנכס"

".  כניסה לנעלי"–לרבות תקופת ההחזקה של המוריש או נותן המתנה(גוטצייטאילנה 



פריסת מס שבח –לחוק מיסוי מקרקעין ( ה)א48סעיף 

בסעיףהקבועהלזומקבילההוראהמקרקעיןמיסוילחוק(ה)א48בסעיףכוללמקרקעיןמיסויחוק•

יוכלמהעסקהכתוצאהבמסחייבמקרקעיןשבחלושנצברבמקרקעיןזכותמוכרלפיהלפקודה(ה)91

עסקתאתביצעבההמסבשנתהמסתיימתשניםארבעעדשללתקופההשבחמסשלפריסהלבצע

.המקרקעין

חשבוןעלמקדמהומהווהההוןרווחימסשלמקבילההינוהשבחשמסהינוההוראהמאחוריהרציונל•

.המקורותמכללהנישוםשלהחייבתהשנתיתהכנסתו

תעמודהשבחלפריסתהזכותלפיולמוכרביחסנוסףתנאימוסיףמקרקעיןמיסויחוקל(ה)א48סעיף•

מסשנותלמעט-הפריסהשבתקופתהמסלשנותלפקודה131סעיףלפידוחותהגישאשרלמוכררק

,רטרואקטיביתהדוחותאתלהגישיכולנישוםכייצוין.דוחותאותםלהגשתהמועדחלףטרםשלגביהן

מיטביתמסלתוצאתתובילוהיאבמידהמהפריסהליהנותמנתעל,דוחותלתיקוןבקשהבמסגרת

.עבורו



פריסת מס שבח –לחוק מיסוי מקרקעין ( ה)א48סעיף 
4/2011תיקון הוראת ביצוע –הגשת הבקשה 

שבחמספריסתבקשותהגשתאופןלעניין4/2011ביצועהוראתתוקנה2019לנובמבר19ביום•

.והנישומיםהרשותעבורההליךאתלייעלבמטרהזאת,נישומיםידיעלהבקשהתוגשאליווהמשרד

הגשתמועדלפי,הפריסהבקשהלהגשתמסלוליםשנינקבעוביצועלהוראתהתיקוןבמסגרת•

:הבקשה

הדוחלהגשתקודם,שומהתיקוןבמסגרתאומקרקעיןלמיסויהדיווחבמועדהמוגשתבקשה-
אולדיווחיצורףכךלשם.מקרקעיןמיסוילמנהלתוגש–העסקההתקיימהבההמסלשנתהשנתי

.7003טופסהשומהלתיקוןלבקשה

אוהעסקההתקיימהבההמסלשנתהשנתיהדוחהגשתמועדלאחרהמוגשתבקשה-

לפריסהראשונהבבקשהמדוברכאשרגם.השומהפקידידיעלתטופל-השנתיהדוחבמסגרת

.הנישוםשהגיש

מיסוימנהלידעלבמקורחושבההפריסהכאשרגם,מקרהבכלייערךהסופיהשומהחישובכייצוין•

.השנתיהדוחהגשתעםהשומהפקידידיעל,מקרקעין

•



פריסה טכנית או  –לחוק ( ה)א48לפקודה ( ה)91סעיף 
?מהותית

בהוראהמדוברהאםהינהובחוקבפקודההפריסההוראותבגיןשעולותהמשמעותיותהשאלותאחת•

.בלבד"טכנית"אומהותית

שניםבאותןהחייבתהכנסתואתבפועלמשנהלאחורפריסהלהחילהמבקשנישוםהאם,קרי•

ההכנסהעלשיחולהמסשיעורחישובלענייןבלבדטכניתהינההפריסהשמשמעותאו,רטרואקטיבית

.הבקשההוגשהבגינה



פריסה טכנית או  –לחוק ( ה)א48לפקודה ( ה)91סעיף 
?מהותית

3%שליסףמסהמחיללפקודהב121סעיףבשלבעיקרכלכליותהשלכותבעלתבשאלהמדובר•

בשנת647,640₪)מסויםסףעלהעולותשנתיותהכנסותבעלינישומיםעלהחל,השולילמסמעבר

2021).

ההכנסהנוצרהבההמסבשנתהנישוםשלהחייבתהכנסתו,בלבדטכניתבפריסהמדובראם•

הנישוםהכנסותלשארבנוסף,ההכנסהמלואאתעדייןכוללתהפריסההתבקשהלגביהההונית

.ב121בסעיףהקבועלסףמעברהנישוםאתלהעלותשעלולמה,השוטפות

התחשבותללאהמכירהבשנתהשבח/ההוןרווחעליחולהיסףמסכיהינההמיסיםרשותעמדת•

(ה)א48וסעיףלפקודה(ה)91סעיףלהוראותבהתאםבפריסההמסלחישובהמוכרשלבזכאותו

(ד)ב121סעיףוהוראות('ואחשבטוןשרל8958/07א”ע)העליוןפסיקתעלבהסתמךזאת.לחוק

.לפקודהג8בסעיףהקבועותהפריסהלהוראותרקהמתייחסות



תחשיב פריסה–לחוק ( ה)א48/ לפקודה ( ה)91סעיף 

(10%-מתחילים ב60שיעורי המס השולי של נישומים מעל גיל )61: גיל הנישום

15.3.2021: מועד מכירת נכס,   1.1.2019: מועד רכישת נכס

₪ 600,000: רווח הון ריאלי ממכירת נכס 

הכנסה  שנת המס

חייבת 

שוטפת

נקודות זיכוי  

שנותרו )

(לשימוש

מס על  

הכנסה  

חייבת

הכנסה  

חייבת 

בצירוף רווח 

ההון

מס כולל  

לאחר  

תוספת 

פריסה

202150,0001.251,730250,00039,356

202080,0001.254,877280,00043,514

201965,0001.253,230265,00050,000

132,870כ מס בפריסה"סה

150,000(25%מס רווחי הון בשיעור )חישוב ללא פריסה 



שחלוף נכסים



הון מנכס שהוחלף-קביעת שיעור המס על רווח

".אפקט הנעילה: "ריווח הון מנכס שנקבע לו פחת–לפקודה 96סעיף 

ותוך תקופה של שנים עשר חדשים לאחר יום  , פחת-ממכירת נכס ברנבע לנישום ריווח הון "(א•

במחיר העולה על יתרת  , רכש נכס אחר לחילוף הנכס שמכר, או של ארבעה חדשים לפניו, המכירה

רק הסכום שבו עודפת  הנישום לתבוע שייחשב כריווח הון רשאי, המחיר המקורי של הנכס שמכר

ורשאי הוא לעשות כן לגבי ריווח ההון כולו התמורה שנתקבלה בעד הנכס שמכר על מחיר הנכס שרכש 

,  חישוב ריווח ההון על הנכס שרכשלעניןהרי , ומשעשה כן; או לגבי ריווח ההון הריאלי בלבד

יוקטן המחיר המקורי שלו בכל סכום של ריווח הון , 21וסכום הפחת הניתן עליו לפי סעיף , לכשיימכר

,  על סכום שהוקטן כאמור. ולא נתחייב במס בגלל תביעתו של הנישוםשהיה לו במכירה הקודמת

שיעורי המס , יחולו לגבי אותו חלק מרווח ההון, השווה לרווח הון שנצבר בחלקו לפני המועד הקובע

חלק רווח ההון שנצבר לפני המועד ", סעיף זהלענין; העניןלפי , 126או 121הקבועים בסעיפים 

חלק רווח ההון שיחסו לכלל רווח ההון הוא כיחס שבין התקופה שמיום הרכישה ועד למועד  -" הקובע

."הקובע כשהוא מחולק בתקופה שמיום הרכישה ועד ליום המכירה



הון מנכס שהוחלף-קביעת שיעור המס על רווח

לפיו  (  lock-in effect" )אפקט הנעילה"התכלית של הסעיף על פי הפסיקה והספרות היא מניעת •

.  נישום יימנע מחידוש נכסיו בשל נטל המס המוטל עליו בעת מכירת הנכס הישן

-נכס ברלפקודה מאפשרות לפיכך לנישום לדחות את רווח ההון שנצמח ממכירת 96הוראות סעיף •

וזאת בהתקיים תנאי  , "(הנכס המחליף: "להלן)אשר תחתיו נרכש נכס "( הנכס המוחלף: "להלן)פחת 

. הסעיף

הן , כי אותו חלק מרווח ההון הנדחה יופחת מהמחיר המקורי של הנכס המחליף, מוסיף וקובעהסעיף •

.לעניין תביעת הפחת והן בעתיד לעניין חישוב רווח ההון ממכירתו

בכדי למנוע מצב בו ייהנה הנישום במכירת הנכס המוחלף מהפחתת רווח הון החייב בשיעורי מס  •

הוספה הוראה  , ובעת מכירת הנכס המחליף מהגדלת רווח הון החייב בשיעורי מס נמוכים, גבוהים

לחלק  "כי על הסכום שהוקטן מהמחיר המקורי של הנכס המחליף והשווה , ההוראה קובעת.לסעיף

לפי  , 126או 121יחולו שיעורי המס הקבועים בסעיף -"רווח ההון שנצבר לפני המועד הקובע

.פחות פרקטי לאור הזמן שחלף מאז המועד הקובע.העניין



דוגמה מספרית

:נתונים

'מכונה א

.ח והופעלה ביום רכישתה"ש100,000בעלות של ' אמכונה 01.01.2020חברת ישראלי רכשה ביום •

.  10%שיעור הפחת 

ח"ש80,000תמורת ' נמכרה מכונה א31.12.2020ביום •

' מכונה ב

ח והופעלה ביום "ש200,000בעלות של ' לחילופה של מכונה א' בנרכשה מכונה 01.01.2021ביום •

.  10%שיעור הפחת .רכישתה

ח"ש180,000תמורת ' נמכרה מכונה ב31.12.2025ביום •

'מכונה ג

ח והופעלה ביום  "ש250,000בעלות של ' לחילופה של מכונה ב' נרכשה מכונה ג01.01.2026ביום •

.  ח"ש200,000תמורת 31.12.2029נמכרה ביום ' מכונה ג. 10%שיעור הפחת . רכישתה
.  לא נרכשו מכונות נוספות•



דרך החישוב

מכונה ב'מכונה א'

250,000עלות מכונה ג'200,000עלות 100,000עלות 

80,000רווח הון מכונה ב'100,000פחת לצרכי מס  10,000פחת לצרכי מס

90,000יתרת מחיר מקורי

יתרת מחיר מקורי ליום 

31.12.2025100,000

מחיר מקורי ליום 

01.01.2026170,000

68,000פחת לצרכי מס  180,000מחיר מכירה 80,000מחיר מכירה

80,000רווח הון 10,000הפסד הון שיוכר בניכוי 

יתרת מחיר 

מקורי 

31.12.2029102,000

200,000מחיר מכירה25%שיעור מס רווחי הון 

98,000רווח הון 20,000מס לתשלום ללא סעיף 96

25%שיעור מס רווחי הון 

24,500מס לתשלום

מכונה ג' 



לשחלוףחריגים 

(:197תיקון )חריגים –" אפקט הנעילה: "ריווח הון מנכס שנקבע לו פחת–לפקודה ( ב)96סעיף 

":לא יחולו לגבי רווח הון ממכירת נכס שהוא אחד מאלה( א)הוראות סעיף קטן "

ששימש בידי המוכר להחכרה  , 1961-א"התשכ, רכב נוסעים פרטי כהגדרתו בתקנות התעבורה(1)

' מ נ"אלדן תחבורה בע5883/14א "ראו פסק הדין של בית המשפט העליון ע); או להשכרה אחרת

(ביחס לחידוש ציי הרכב בחברות השכרה197לגבי הדין שקדם לתיקון ג"פשמ

לקוד המס  1031תקלת מס בעת שחלוף לפי סעיף ); זכות במקרקעין הנמצאים מחוץ לישראל(2)

(.האמריקאי

"(.מס הגירה)"1א100נכס שנמכר במכירה רעיונית כאמור בסעיף (3)



(ן מחוץ לישראל"נדל)לשחלוףחריגים 

(  2()ב)נבע לנישום רווח הון ריאלי ממכירת זכות במקרקעין הנמצאים מחוץ לישראל כאמור בסעיף קטן " 

כהגדרתו , לא שולם מס חוץובמדינה שבה נמצאים המקרקעין הנמכרים , (המקרקעין הנמכרים-להלן )

רק בשל הוראות הדין הזר ביחס לדחיית רווח הון בחילוף המקרקעין הנמכרים במקרקעין  , 199בסעיף 

:יחולו הוראות אלה, (המקרקעין הנרכשים-להלן )אחרים הנמצאים באותה מדינה 

במדינת החוץ שבה נמצאים המקרקעין הנרכשים בשל  , 199שולמו מסי חוץ כהגדרתם בסעיף (1)

כנגד המס החל על הנישום  , יינתן זיכוי בשל מסי החוץ ששולמו על חלק רווח ההון שנדחה, מכירתם

והיתרה כנגד הכנסות  , תחילה בשל רווח הון שהופק מחוץ לישראל, בשנת המס שבה שולמו מסי החוץ

יינתן הזיכוי  , לא ניתן היה לקבל זיכוי כנגד הכנסות חוץ כאמור; אחרות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל

כולו או  , סכום שלא ניתן לקזזו; מכל מקור שהואכנגד המס החל על הכנסות שהופקו או נצמחו בישראל 

יוחזר לנישום בתום שנת המס שבה נמכרו  , כנגד מסי החוץ ששולמו בשל המקרקעין הנרכשים, מקצתו
;המקרקעין הנרכשים



(ן מחוץ לישראל"נדל)לשחלוףחריגים 

:יחול בהתקיים תנאים אלה( 1)הזיכוי כאמור בפסקה (2)

על חילוף המקרקעין היו חלות הוראות סעיף זה אילו המקרקעין הנמכרים לא היו נכס שהוא מקרקעין (א)
;מחוץ לישראל

שחילוף המקרקעין במדינת החוץ לא התחייב במס  , הנישום הוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה(ב)
;בשל הוראות הדין הזר במדינת המקור הדומות במהותן להוראות סעיף זה

לא יעלה על מסי החוץ שהיה ניתן לקבל בשלהם זיכוי לפי הוראות  ( 1)סכום הזיכוי כאמור בפסקה (3)

או על סכום המס , בשל רווח ההון הנדחה אשר נבע מהמקרקעין הנמכרים' סימן ב, פרק שלישי', חלק י

כשהוא מתואם לפי שיעור  , ששולם בישראל בשל רווח ההון הנדחה אשר נבע מהמקרקעין הנמכרים

ימים לאחר מכירת המקרקעין הנמכרים ועד תום שנת המס שבה נמכרו המקרקעין  30עליית המדד מתום 
;הנרכשים

יחולו עליה , (3)-ו( 2)נותרה יתרה של מסי החוץ אשר לא ניתן בשלה זיכוי לפי הוראות פסקאות (4)

."'סימן ב, פרק שלישי', הוראות חלק י



:צוות המשרד עומד לשירותכם

0722-405100

054-2651516

office@ampeli-tax.co.il

meori@ampeli-tax.co.il

www.ampeli-tax.co.il

17קומה , מגדל ספיר

רמת גן, 40תובל ' רח

!תודה על ההקשבה

?שאלות

mailto:office@ampeli-tax.co.il
mailto:meori@ampeli-tax.co.il
http://www.ampeli-tax.co.il/

