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מאורי עמפלי( ח"רו)ד "עו: מרצה
2020באפריל 6

חובות אבודים ומחילת חוב לצרכי מס לאור משבר הקורונה  –וובינר
בית ספר למיסים–איילת אור 

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



המצגתנושאי

;הקורונהוירוסמשברבענייןשוטפיםמסעדכוני•

;הקורונהמשברומאפיינירקע•

;העקיבהועיקרוןמצטברבסיסעלדיווחלעומתמזומןבסיסעלדיווח•

;הכנסהמספקודתלצרכיתלויוחובמסופקחוב,רעחוב•

;מ"מעחוקלצרכירעבחובהטיפול•

;הנמחלומהיבטהמוחלמהיבטהפקודהבראיחובמחילת•

;מ"מעלצרכיחובמחילת•

2/2010הכנסהמסחוזר-חובוהסדריח"אגשלעצמיתרכישה•



עדכוני מס בעניין משבר הקורונה



פרטיתהנאהרכיבבהעדררכבשוויתקנות

השווי לכל חודש  "קובעת כי 1987-ז"התשמ, (שווי השימוש ברכב)לתקנות מס הכנסה ( א)2תקנה •

יהא התוצאה המתקבלת מהכפלת המחיר המתואם  , שהועמד לרשות העובד...של השימוש ברכב 

...".לצרכן של הרכב בשיעור שווי השימוש

,  אופן חישוב ההטבה הגלומה בהעמדת רכב לרשות העובד"-(  4096/18א "ע)זך -חכם את אור•

."מהווה כלל מחייב אשר לא ניתן לסטות ממנו, הקבוע בתקנה דלעיל

-מה הדין של רכב אשר אינו משמש את העובד לאור הוראות הממשלה והצווים הרלוונטיים  •

?עובד אשר נאלץ לעבוד מן הבית-

?עובד אשר נדרש להיות בבידוד-

?ת אשר המעסיק הותיר בידיו את הרכב"עובד בחל-

כי לא חלה כל הנאה פרטית לעובד מן הרכב המושבת ועל כן לא לזקוף שווי  , במצבים אלו ניתן לטעון

(.  עד לתחילת ההגבלות)או לזקוף שווי חלקי לעובד 



2020לאפריל2מיוםהמסיםרשותעמדת

הנחיות מיוחדות בתקופת המשבר בעקבות נגיף  -זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה •

ת"הקורונה לגבי עובד שהוצא בשל המשבר לחל
נדרש לזקוף לעובד הכנסה בהתאם לשווי שנקבע בתקנות  , מעסיק שהעמיד לרשות העובד רכב צמוד•

מעסיק שהעמיד לרשות עובד רכב צמוד  , על כן. 1987–ז"התשמ, (שווי השימוש ברכב)מס הכנסה 

גם כאשר  "(. שווי שימוש ברכב: "להלן)נדרש לחייב את שכרו של העובד בשווי השימוש על פי התקנות 

. הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש הרי שיש לזקוף שווי רכב מלא

כלומר בעת  , מלאקלנדריבמהלך חודש מעביד -לא מתקיימים יחסי עובד מצב בו , החריג לכלל זה•

במצב זה ייזקף שווי רכב באופן יחסי לימי ההעסקה במהלך  , (פיטורין: כגון)תחילת עבודה או סיומה 

.החודש



2020לאפריל2מיוםהמסיםרשותעמדת

הנחיות מיוחדות בתקופת המשבר בעקבות נגיף  -זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה •
:המשך–ת "הקורונה לגבי עובד שהוצא בשל המשבר לחל

ת לתקופה שאינה "לאור המצב המיוחד בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ויציאת עובדים רבים לחל"•

ת בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ובאותו מועד או "הוחלט להקל ולקבוע כי עובד שיצא לחל, ידועה

ייזקף לו שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש  -לאחריו החזיר את הרכב שהוצמד לו למעסיק

היה וקיבל רכב  ת"מהחלשווי יחסי יחושב גם בעת חזרתו "(. יחסישווי:"להלן)בהם הרכב היה ברשותו 

.  מהמעסיק במהלך החודש

יובהר כי תנאי להקלה הינו שממועד החזרת הרכב למעסיק על ידי העובד ועד לחזרת העובד לעבודה  •

.לא העמיד לרשותו המעסיק רכב

?האומנם הקלה-

?ת שלא החזירו את הרכב"מה לגבי עובדי חל-

?מה לגבי עובדים שמועסקים מביתם ולא עושים שימוש ברכב לאור המגבלות-

מי שמבקש לסתור את עמדת הרשות חשוב  . המסיםיש ליתן ביאור על יישום שונה מפרשנות רשות -

.  שיתעד מד קילומטר בתחילת תקופה ויוכיח שלא נעשתה כל נסיעה במהלך תקופת ההחרגה



הכנסהמסבענייניתקופותדחיית

2020-ף"תש, (דחיית תקופות בענייני הליכי מס( )נגיף הקורונה החדש)תקנות שעת חירום 

https://www.gov.il/he/departments/news/sa290320-2: המסיםקישור להודעת רשות 
31עד יום 2020במרס 22התקופה שמיום –" התקופה הקובעת", בתקנות שעת חירום אלה: 1תקנה 

(.ימים71)2020במאי 

התקופה  לא תבוא במניין , בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות החיקוקים כמפורט להלן: 2תקנה 

קרי עד  )אם מועדי סיומן של תקופות אלה חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה , הקובעת

:(31.7.2020ליום 

–בפקודת מס הכנסה 
.פרק הזמן הקבוע לעניין מתן תשובת המנהל לבקשה לקבלת רולינג בעניין מחירי העברה;(4()ד)א85סעיף (א)

.הימים לבדיקת פקיד שומה90תקופת ; 102שבסעיף " הקצאת מניות באמצעות נאמן"להגדרה ( 3)פסקה (ב)

.לפקודה( ג)103פרק הזמן הקבוע לאישור המנהל לקבלת רולינג ביחס למיזוג לפי סעיף ; (ה)ט103סעיף (ג)

.לפקודה103פרק הזמן הקבוע לשלילת הטבות שניתנו לפי סעיף ; (1()ב)י103סעיף (ד)

.פרק הזמן הקבוע לגביית חוב בנסיבות מיוחדות; (ב)א119סעיף (ה)

.פרק הזמן הקבוע להגיש השגה על גביית חוב בנסיבות מיוחדות; הימים הקבועה בו21לעניין תקופת –רישה ( ו)א119סעיף (ו)

.  לעיון מחדש על החלטה, לקבילות פנקסיםלועדהפרק הזמן הקבוע ככלל להגשת ערר ; (2()יא)-ו( 1()ד), (2()א)130סעיף (ז)

.ולהגשת ערעור לבית המשפט המחוזי, לפסול פנקסים

https://www.gov.il/he/departments/news/sa290320-2


המשך-הכנסהמסבענייניתקופותדחיית

2020-ף"תש, (דחיית תקופות בענייני הליכי מס( )נגיף הקורונה החדש)תקנות שעת חירום 

, לא תבוא במניין התקופה הקובעת, בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות החיקוקים כמפורט להלן: 2תקנה 

(:31.7.20קרי עד ליום )אם מועדי סיומן של תקופות אלה חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה 

.פרק הזמן הקבוע לפקיד שומה לאשר שומות עצמיות או להוציא שומה לפי מיטב השפיטה; (2()א)145סעיף (ח)

פרק הזמן הקבוע לבקשה לעיון מחדש על החלטה לפסול  ; הימים הקבועה בו30לעניין תקופת –רישה ( 1()א)ב145בסעיף (ט)

.פנקסים בגין אי רישום תקבול

.פרק הזמן הקבוע לסמכות המנהל לעיין ולתקן; (א)147(י)

.פרק הזמן הקבוע להגשת השגה על ידי הנישום; (א)150(יא)

.פרק הזמן הקבוע להתיישנות תקופת ההשגה; (ג)152(יב)

.פרק הזמן הקבוע לפקיד שומה להוציא שומה לפי מיטב השפיטה על ביקורת ניכויים; (א)167סעיף (יג)

פרק הזמן הקבוע להגשת השגה על החלטת פקיד השומה לעניין  ; לעניין תקופת השבועיים הקבועה בו–רישה 168בסעיף (יד)

.ביקורת ניכויים



מ"מעחוקבענייניתקופותדחיית

2020-ף"תש, (דחיית תקופות בענייני הליכי מס( )נגיף הקורונה החדש)תקנות שעת חירום 

https://www.gov.il/he/departments/news/sa290320-2: המסיםקישור להודעת רשות 
31עד יום 2020במרס 22התקופה שמיום –" התקופה הקובעת", בתקנות שעת חירום אלה: 1תקנה 

(ימים71)2020במאי 

התקופה  לא תבוא במניין , בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות החיקוקים כמפורט להלן: 2תקנה 

קרי עד  )אם מועדי סיומן של תקופות אלה חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה , הקובעת

:(31.7.2020ליום 
(  א)64מ רשאי להשיב לבקשות המופנות אליו על פי הסעיפים המנויים בסעיף "לעניין תקופת הימים שמנהל מע; (ב)64סעיף ( א)

.מ"לחוק מע

.מ רשאי להוציא שומה לפי מיטב השפיטה"לעניין תקופת הימים שמנהל מע; (ב)77סעיף ( ב)

.מ רשאי לתקן שומה או לקבוע חבות במס מיוזמתו או לבקשת נישום"לעניין תקופת הימים שמנהל מע;(ב)-ו( א)79סעיף ( ג)

.  לעניין תקופת הימים שחייב המס רשאי להגיש השגה ולעניין תקופת ההתיישנות של ההשגה; (ד)-ו( א)82סעיף ( ד)

לעניין  ; למעט ערעור על החלטת המנהל שניתנה בשל ניהול פנקסי חשבונות או רשומות בסטייה מהותית, (ב)95סעיף ( ה)

.תקופת הימים שחייב במס רשאי להגיש ערעור לפני בית המשפט המחוזי או ערר לפני הועדה לקבילות פנקסים

.לעניין תקופת הימים שהמנהל רשאי לגבות חוב מס מצד שלישי;(2()ב)106סעיף ( ו)

.לעניין תקופת הימים הניתנת לתיקון פגם והגשת ערר או ערעור על החלטה לאסור הוצאת חשבוניות מס; 113סעיף ( ז)

https://www.gov.il/he/departments/news/sa290320-2


מקרקעיןמיסויחוקבענייניתקופותדחיית

2020-ף"תש, (דחיית תקופות בענייני הליכי מס( )נגיף הקורונה החדש)תקנות שעת חירום 

https://www.gov.il/he/departments/news/sa290320-2: המסיםקישור להודעת רשות 
-2/2020ראו הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס •

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/realestateinstr_022020/he/realestate_realestatehor0
10420.pdf

31עד יום 2020במרס 22התקופה שמיום –" התקופה הקובעת", בתקנות שעת חירום אלה: 1תקנה 

.ימים2020-71במאי 

התקופה  לא תבוא במניין , בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות החיקוקים כמפורט להלן: 2תקנה 

קרי עד  )אם מועדי סיומן של תקופות אלה חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה , הקובעת

:(31.7.20ליום 

–בחוק מיסוי מקרקעין 
;(ב)לעניין התקופה הקבועה בו להגשת בקשה להקטין את שיעורי המקדמה הקבועים בסעיף קטן –( 1()ה)15סעיף ( א)

לעניין התקופה הקבועה למתן החלטה על ידי המנהל בבקשה להקטנת שיעורי המקדמה ובקשה  ; (1()ו)-ו( 2()ה)15סעיף ( ב)

.לעיון מחדש בהחלטה של המנהל על ידי המוכר או הרוכש

.הודעה על מכירת אופציה ייחודיתהתקופה הקבועהלענין; (7()א)י49סעיף ( ג)

https://www.gov.il/he/departments/news/sa290320-2
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/realestateinstr_022020/he/realestate_realestatehor010420.pdf


מקרקעיןמיסויחוקבענייניתקופותדחיית

2020-ף"תש, (דחיית תקופות בענייני הליכי מס( )נגיף הקורונה החדש)תקנות שעת חירום 

, לא תבוא במניין התקופה הקובעת, בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות החיקוקים כמפורט להלן: 2תקנה 

(:31.7.20קרי עד ליום )אם מועדי סיומן של תקופות אלה חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה 

.להודעה של יזם לעניין פינוי בינויהתקופה הקבועהלענין;(2()ג)-ו( א)כא49סעיף ( ד

(.חיזוק והריסה)38א "לעניין התקופה הקבועה בהודעה של המוכר בעסקאות תמ; (א)2לב49סעיף ( ה)

(  א3)19לעניין התקופה הקבועה למתן הודעה על עסקה המותנית בתנאי עתידי שיום המכירה נדחה לפי סעיף ;א75סעיף (  ו)

(.  עסקת קומבינציה)לחוק מיסוי מקרקעין 

(  ב)78ולעניין המועדים לעשיית שומה לפי סעיף , (א)78לעניין התקופה הקבועה לשליחת הודעת שומה לפי סעיף ;78סעיף ( ז)

(.  אישור שומה עצמית או שומה לפי מיטב השפיטה)

.הן ביוזמת המנהל והן על ידי הנישום, לעניין התקופה הקבועה לתיקון שומה;85סעיף ( ח)

2הן ביוזמת המנהל והן על ידי הנישום לעניין שינוי מבנה לפי חלק ה, לעניין התקופה הקבועה לתיקון שומה;א85סעיף ( ט)

לפקודה

.לעניין המועדים להגשת השגה ולמתן החלטה בהשגה;87סעיף ( י)

.לעניין המועדים להגשת ערר על החלטת המנהל; 88סעיף ( יא)

לחוק מיסוי מקרקעין וכן על מועדי תשלום  73ח לא חלות על מועדי ההצהרה שבסעיף "תקנות שע•

.המס



:עובדות הבקשה

חשבונית  או ( פיזי)חשבונית מס מקור עוסק זכאי לנכות מס תשומות רק כאשר יש בידו •

ב 18שהופקה בהתאם לכללים למשלוח מסמכים ממוחשבים שבסעיף חתומה דיגיטלית 

יחד עם תקנות מס ערך מוסף 1973-ג"התשל, (ניהול פנקסי חשבונות)להוראות מס הכנסה 

"(.ההוראות: "להלן)1976-ו"התשל, (ניהול פנקסי חשבונות)

אשר מתעורר בשל המשבר הוא משלוח של חשבונית המקור על ידי עסקים אשר לא , הקושי•

ב להוראות ובשל המצב הקיים אינם  18ערוכים למשלוח בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 

.   על ידי מסירה ידניתאויכולים להעביר את החשבונית בדואר או 

:הבקשה

מתן אישור כי נוכח המצב הנוכחי ניתן יהיה לכלול בדוח התקופתי ולנכות מס תשומות גם  •

וזאת , אלקטרוני ללא חתימה דיגיטליתבהסתמך על חשבונית מס שנסרקה ונשלחה בדואר 

. להמתין להגעה פיזית של חשבונית המס לידי העוסקמבלי

הכרה בהעתק חשבונית  -הקלה לשעת חירום–7682/20החלטת מיסוי 

31.5.2020ועד ליום 1.3.2020בגין עסקה שבוצעה החל מיום 



–עיקרי האישור
יורשה לשלוח עותק של חשבונית מס סרוקה בדואר  , אשר נהג לשלוח חשבונית מס בעותק קשיח, ספק•

של חשבונית המס כעותק " מקור"בד בבד ישלח הספק עותק , ללא חתימה דיגיטלית, אלקטרוני

.קשיח

ויהיה רשאי לנכות מס תשומות בהסתמך על  מקבל חשבונית המס יתעד במסמכי הנהלת החשבונות •

:  לתנאים המפורטים להלןבכפוףחשבונית מס שנשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית 

,  בדואר רגיל או במסירה ידנית כעותק קשיח( מקור)קבלה של חשבונית מס .א

;להלן' בתקופה המפורטת בסעיף ב
של כל חשבוניות  " מקור"ברשותו עותק בתום חודשיים מסיום תקופת ההקלה יוודא כל עוסק כי .ב

;המס אשר התקבלו אצלו בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית
על העוסק לתקן את הדוח התקופתי הרלוונטי , אם קיימת אי התאמה, בתום תקופת ההקלה.ג

. בהתאם להוראות החוק ולהשיב את מס התשומות שניכה ביתר

הכרה בהעתק חשבונית  -הקלה לשעת חירום–7682/20החלטת מיסוי 

31.5.2020ועד ליום 1.3.2020בגין עסקה שבוצעה החל מיום 



רקע



הקורונהמשברמאפייני

ודאותאי•

;גבוההידבקותמקדםבעללאדםמאדםעובראשרוירוס•

;תקדיםחסרתעולמיתמגיפה•

ביןתקדיםחסרפעולהושיתוףנרחביםהגנהאמצעימחייבאשר,רפואימשבר•

;לאזרחיםהשלטון

מכךיוצאוכפועלהכלכליתהפעילותשלמשמעותיתהגבלה;בידוד;גבולותסגירת•

;והפרטיהציבוריבמגזרהמונייםולפיטוריןת"לחלהוצאה

;הריאליתהכלכלהשלחריףומיתוןמשמעותיתהאטה•

;העולםברחביהבורסותשלוקריסהעולמיכללכלכלימשבר•

;מתפתחאירוע•

;ידועלאסוף•



הקורונהמשברמאפייני

העסקיבמישור

;נזילותמשבר•

;ובינונייםקטניםעסקיםקריסת•

;לספקיםחובותבתשלוםעמידהאי•

;לבנקיםהלוואותבפירעוןעמידהאי•

;חברתיותביןהלוואותבהחזרעמידהאי•

;פירעוןחדלות•

יתמשךשהמשברככליחריפואלומאפיינים•



סוגיות בדיווח על בסיס מזומן ועל בסיס מצטבר 



מצטברבסיסעלודיווחמזומןבסיסעלדיווח

בספריהשוטפותהפעולותלרישוםשיטותשתיקובעותספריםניהולוהוראותלפקודה131סעיףככלל

:ספריםהנהלתלצורכיהעסק

חשבוןתחייבומנגדמסויםחשבוןתזכה,בעסקשהתרחשהכלכליתפעולהכללפיה:הכפולההשיטה•

.החשבונותביןאיזוןעלהקפדהתוך,והחשבונותהפעולהלסוגבהתאם,אחר

רישוםואין,(תשלומיםאותקבולים)אחדבחשבוןנרשמתהכלכליתהפעולה:צדדית-החדהשיטה•

.אחרבחשבוןמקביל

חובת–נוספתחובהלפקודה131בסעיףקיימת,ספריםניהוללהוראותבהתאםספריםלנהלהחובהלצד

:למשלכך–הדיווחשיטתמהיקובעתאינההפקודהספציפייםמקריםלהוציא.מסלצורכיהדיווח

:קובע"חשבונותמערכתניהולחובת"שכותרתו,ספריםניהוללהוראותא"ילתוספת(א)2סעיףרישא•

שקלים חדשים חייב לנהל מערכת חשבונות לפי  1,700,000נותן שירות שמחזור עסקו עולה על "

...".באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפושיטת החשבונאות הכפולה 



מצטברבסיסעלודיווחמזומןבסיסעלדיווח

דיווח:העסקשלפעילותותוצאותעלהדיווחבסיסלקביעתשיטותבשתימכירההחשבונאותתורת•

.מסוימיםעסקיםלסוגימזומןבבסיסודווחמרכזיתכחלופהמצטברבבסיס

בספריוההוצאותההכנסותתירשמנהבו,המועד,העיתוילשאלתנוגעתאלושיטותשתיביןההבחנה•

.העסק

.במזומןהכסףהוצאאונתקבלבובמועדתירשםהוצאהאוהכנסה-מזומןבבסיסבדיווח•

.פשוטעסקבעללנישוםמתאימה.העסקשלבפועלהתזריםאתמשקפת–היתרון

אוהתשלוםלקבלתהזכותקמהבובמועדכברתירשםהוצאהאוהכנסה-מצטברבבסיסבדיווח•

.ההוצאהבתשלוםלשאתההתחייבותנוצרהבובמועד

.מורכבעסק.העסקפעילותאתהתואמת,הוצאותוביןהכנסותביןהקבלהיוצרת-היתרון

הכנסותשללהכללתןהמועדאתהמכתיבההיא-מצטבראומזומן-הדיווחבבסיסשניתןככלהבחירה•

.במסההכנסהלחיובאובהוצאהלהכרההמועדאתיוצאוכפועל,העסקבספריוהוצאות



"העקיבהעיקרון"

מקבלתהיא.החשבונאותבתורתעוסקתהכנסהמספקודתאיןככלל":494/87א"ע–העקיבהעיקרון

אך.עליהםידםאתסומכיםחשבוןשרואי,המסחרבעולםהמקובליםהרגיליםהחשבונאותכלליאת

כזהבמצב.בפקודההמשתקפתהמחוקקשלהמסמדיניותעםאחדבקנהעוליםתמידלאאלה

"...הקובעתהיא,לדיןעצמההמתאימה,המסוחשבונאותהדרכיםנפרדות

עודכל,במסהחבותלענייןהחשבונאיוהרישוםהחשבונאותכלליאתלאמץישפיועלבכללמדובר,כןאם

ג8סעיף,מזומןבסיסעלדירהמשכרהכנסותלענייןלפקודהב8סעיף)המסבחוקיספציפיתהוראהאין

.(מצטברבסיסעלשערמהפרשיהכנסותלעניין



"העקיבהעיקרון"

…מיוחדיםמקריםלהוציא":העליוןש"ביהמקבע,(510/80א"ע)המרכזדפוסבענייןהדיןבפסק
נהליםפיעלמוסדרזהנושא.המסאתלשלםישבפועלמתי,מחייבתקביעהקובעתהפקודהאין

,יסודותיוובחינתהחוקפירושתוך,שנקבעוכלליםולפי,המקובליםהחשבונאותבכלליהמעוגנים

החשבונאותכלליביןזהבנושאחוזרהיזוןקיים.בישראלהמשפטבתישלענפהבפסיקה

רואילשכותבעיקר,בכךשעיסוקםאלהידיעלפעםמדיומשתכלליםהמתגבשים,המקובלים

לפרשבבואם,המשפטבתילבין–וכמנחיםכמדריכים,כללדרך,המוכרים,כללים–החשבון

.הדיןאתולקבוע



מזומןבסיסאומצטברבסיסעלדיווח

:הצגה של דוחות כספיים–תקן חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 

תוך שימוש בחשבונאות  , למעט מידע על תזרים מזומנים, ישות תכין את דוחותיה הכספיים"–16סעיף •

ישות הפועלת בתחום שבו הפרקטיקה המקובלת מאפשרת  , על אף האמור לעיל. לפי בסיס צבירה

,  רשאית לערוך את דוחותיה הכספיים לפי בסיס כזה, דיווח כספי על בסיס מזומן או מזומן מעורב

".  גילוי לגבי בסיס הדיווח שיושםינתןובלבד שבדוחות הכספיים 

;שמירהשירותיבמתןהעוסקתחברה–(494/87א"ע)השומריםקבוצתחברת

;גזמערכותשלותיקוניםהחזקה,התקנהחברת–(172/91מ"ע)דמבו

כי שיטת המזומנים  , במידה ובחינת עסקו של הנישום מובילה למסקנה, בסיס מזומנים לגיטימי-הדיווח על

.  שיטה מצטברת-או מתן אשראי לתקופה ארוכה  , קיומו של מלאי משמעותי. מתאימה לאופיו והיקפו



מזומןבסיסאומצטברבסיסעלדיווח

-המסיםפרסומי רשות 

;בסיס מצטבר או מזומן-קריטריונים לקביעת צורת הדיווח לצרכי מס -39/93חוזר מס הכנסה •
,  דיווח לפי בסיס מזומן או מצטבר-12/94חוזר מס הכנסה •

;עדכון–דיווח בשיטת מזומן או מצטבר -12/2003חוזר מס הכנסה •
בעניין  12/2003תיקון לחוזר מס הכנסה -דיווח בשיטת מזומן או מצטבר -12/2004חוזר מס הכנסה •

.התחולה

"מצטבראומזומן-מסלצרכידווחבסיס:בנושא"-8/2012ביצועהוראת•

לא ניתן  , כאשר על פי כללי חשבונאות מקובלים ערכה החברה דוח כספי חשבונאי על בסיס מצטבר

אלא ככל שקיימת הוראה מפורשת  ,לשנות את בסיס הדיווח בדוח ההתאמה לצרכי מס לבסיס מזומן

הכנסה משכר  -ב לפקודה 8סעיף , למשל)לעניין הכנסה מסוימת בדיני המס ובהתייחס להכנסה זו בלבד

(.דירה



"העקיבהעיקרון"

עניינו,"הכנסות"כותרתואשר,"(25תקן":להלן)הישראליהמוסדשל25מספרחשבונאותתקן

:כלהלן,קובעלתקן14סעיף.הכנסותשלומדידההכרה

:מתקיימיםהבאיםהתנאיםכלכאשרתוכרנהסחורותממכירתהכנסות"

;הסחורותעלמהבעלותהנגזריםהמשמעותייםוהתשואותהסיכוניםאתלקונההעבירההישות•

בעלות,כללדרך,המאפיינתהרמהנמשכתניהוליתמעורבות(retains)שומרתאינההישות•

;שנמכרוסחורותעלהאפקטיביתהשליטהאתשומרתואינה

;מהימןבאופןלמדידהניתןההכנסותסכום•

;לישותיזרמולעסקההקשורותהכלכליותשההטבותצפוי•

".מהימןבאופןלמדידהניתנותהעסקהבגיןשיתהוואושהתהווהעלויות•



"העקיבהעיקרון"

צפיאיןעודכלסחורותממכירתהכנסהתוכרלאכי,כאמורהקובע,25לתקן(ד)14סעיףשללעניינו

:כי,לתקןרישא18סעיףמבהיר,לישותיזרמולעסקההקשורותהכלכליותשההטבות

במקרים.לישותיזרמולעסקההקשורותהכלכליותשההטבותצפויכאשררקמוכרותהכנסות"

.וודאות-אילהכרתעדאוהתמורהלקבלתעדלישותיזרמושההטבותצפוייהיהולאיתכן,מסוימים

ממכירההתמורהאתלהעבירהיתרתעניקזרהממשלתיתשרשותוודאות-אילהיותעשויה,לדוגמה

."...מוכרותוההכנסותהוודאות-אימוסרת,ההיתרמוענקכאשר.חוץבמדינת

:אפשרייםצעדים

;הדיווחלבסיסבהתאם2020לשנת2019משנתהכנסותלהעברתהאפשרותבחינת•
;מצטברבסיסעל2019לשנתהוצאותלהקדמתהאפשרותבחינת•



חוב מסופק וחוב תלוי לצרכי הפקודה, חוב רע



(רעחוב)אבודחוב

פקידשלדעתולהנחתוהוכחידבמשלחאובעסקשנתהוורעיםחובות":קובעלפקודה(4)17סעיף

שלדעתולהנחת,שנאמדובמידהמסופקיםחובותוכן,המסבשנתרעיםנעשושהחובות,השומה

חלהמסופקיםאוהרעיםהחובותשלפרעונםזמןאםאף,המסבשנתרעיםשנעשוכחובות,הפקיד

"...המסשנתשלתחילתהלפני

ולאחר,(מסחרי)מצטברבסיסעלספריוהמנהלנישוםאצלשנרשמהבהכנסהמקורומסופקאורעחוב•

.החובבתשלוםלעמודיוכללאשהחייבהסתבררישומה

:(רע)"אבודחוב"המונחמשמעותעלהמשפטבתיעמד)203/00ה"עמ)הדרכרמלעוףדיןבפסק•

לגופומקרהבכלתיעשההגבייהסיכוייהערכת.לגבותויצליחלאשבעליוחובהוא"אבודחוב"

".החייבשלהסובייקטיביולמצבושנעשוהגבייהלניסיונותבהתאם

ושאפסו"רעהחוב"כילהוכיחמוטלהנישוםעל"-'ואחמ"בערשתותפישמן918/15א"ע•

הצדקהשאיןאו,הועילללאסביריםגבייהאמצעישנקטלהראותעליוכךולשם,לגבותוהסיכויים

בדברודאותשאיןמקום.פירוקלהליכינכנסשהחייבאו,גבייההליכיהחייבנגדלנקוטכלכלית

".היווצרותולמועדבסמוךמידככזהבולהכירניתןלא,"אבודהחוב"היות



מסופקחוב

:"מסופקחוב"לבין"רעחוב"שביןהבדלעלש"ביהמעמד,(1179-09מ"ע)עגיבבענייןהדיןבפסק

שנתבררחובהוארעחוב.דרגהשלענייןהוא"מסופקחוב"ו"רעחוב"ביןההבדל"מדוברכיקביעהלשם"

."יפרעלאשהואלהניחסביריסודשישחובהואמסופקחובואילוישולםשלא

כלמוצולאשעדייןאף,מסופקלחובלהיחשבעשוי,מכברזהחלףשלוהפרעוןשמועד,ישןחוב,למשל,כך

.נמוכיםגבייתושסיכוייקייםחובאוהגבייהדרכי

:תנאיםשנילהוכיחיש"מסופקחוב"במדוברלפיההקביעהלצורךכיהמשפטביתמציין,דבריםשללגופם

.החובאתלגבותתקווהעודשאיןבמסקנהתומךהנסיבותמכלולכילראותיש1.

.שייגבההסכוםעלעולותהחובבגבייתהכרוכותהמשפטיותהפעולות2.



מסופקחוב/אבודחוב

:ק"החבהוראות

:אלהבתנאיםורקאךבניכוייותרומסופקיםאורעיםחובות

;הנישוםשלידובמשלח-אובעסקוקשוריםהם(א)

;הנישוםשלאומדנופי-עלפלוניתמס-בשנתמסופקיםנעשואופלוניתמס-בשנתרעיםנעשוהם(ב)

;מס-שנתבאותהמסופקיםאורעיםנעשוהחובותכי,השומה-פקידשלדעתולהנחתהוכח(ג)
:יודגש

.מסופקאורעלחובחובואתלהפוךכדימספקתהוכחהמהווהאינההחייבשלבעלמאהצהרה•

.לחייבהנושהביןקרבהקיימתכאשרמסופקאורעבחובהכרהלגביזהירות-משנהלנקוטיש•

.(לפקודה(ג)33סעיף)קביליםפנקסיםניהלשלאלנישוםמסופקאורעחובניכוילהתיראין•

–אבודבחובלהכרהדוגמאות
;החייבשלרגלפשיטת•
;לאתרוניתןשלאאוהארץאתעזבהחייב•
;עיזבוןלהשאירמבלינפטרהחייב•
;התיישנות•



תלויחוב

(משפטיותתביעותבגיןהפרשותכגון)ודאיואינומותלהבגינהשהחיוב,נישוםשלהוצאה-תלויחוב

:600/75א"ע,רונןתלבענייןהדיןפסק

שעלולה,משפטיתתביעהלכיסויבספריהשעשתההפרשהבניכוילנישומהלהתירסירבהשומהפקיד

-נגדהמוגשתלהיותהייתה

:נפסק

כלוסותרנכוןאינו"יצאו"שהוצאותרקלנכותשמותרלפקודה17לסעיףלתתלכאורהשישהפירוש•

נתגבשושטרםשחובותבפסיקהרביםמקריםגםהיו.המקובלתהמסחריתהשיטהשלהמשמעות

.לניכויהותרו

שלאודאותשלכזוגדולהמידהבעלישיהיו,לניכוילהתרתםכתנאי,תלוייםמחובותלדרושאין•

.ומוחלטודאילחובתלויחובביןהבדלכלנותר

תביעהעללחלוקזכותוביןלבחורהנישוםאתהמחייבתדלמטההמשפטביתהלכתאתלקבלאין•

.כךלשםהפרשהלעשותושעליורציניתשתביעתוהשומהפקידלפנילטעןזכותווביןנגדושהוגשה



תלויחוב

:שלושה,ככלל,הינםתלויחובבגיןהוצאהלנכותהזכאותלענייןבפסיקהשהתגבשוהתנאים

;המקובליםהחשבונאותכללילפינעשתההתלויהחובבגיןההפרשה•

חוותלפיואםהמקובליםהחשבונאותעקרונותלפיאם,מוסכמתלהערכהניתןהנדרשתההפרשהגובה•

;מומחהשלדעתו

פסיקה)לוודאיקרובההסתברותברמתהינהרחוק-הלאבעתידמוחלטלחובההפרשהשלהפיכתה•

.(מאוחרת

:למשלראו

חיפהש"פ'נמ"בערמדו157/89ה"עמ•

ג"פשמ'נמ"בעעריםבוניקבוצת.ע.בי.קי159/79א"ע•

1א"תשומהפקיד'נמ"בעוהשקעותבניהעופרגני1124/03א"בע•



מ"חובות רעים לצרכי חוק מע



מ"מעבחוקהמסחיובמועד

:מ"סעיפים רלוונטיים מחוק מע

חל  –נמסרו הטובין חלקים חלקים ; במכר טובין חל החיוב במס עם מסירתם לקונה(א): 22סעיף •

.1968-ח"תשכ, לחוק המכר8כמשמעותה בסעיף " מסירה"–לעניין זה . על כל חלק שנמסרהחיוב 

במס עם קבלת  יחול החיוב , בידי אחד מאלהמכר טובין בעסקה של , (א)על אף האמור בסעיף קטן (ב)

:התמורה ועל הסכום שהתקבל

;שקלים חדשיםשני מיליון עוסק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על (1)

,  (ניהול פנקסי חשבונות)להוראות מס הכנסה ' לתוספת א( ג)2עוסק שמתקיים בו האמור בפרט (2)

שקלים חדשים או 3,800,000שקלים חדשים אך אינו עולה על 2,150,000יצרן שמחזור עסקו עולה על )1973-ג"התשל

.)מועסקים17-מועסקים ולא יותר מ6-שקלים חדשים אך בעסקו יותר מ2,150,000-שמחזור עסקו פחות מ

.עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבלבשירות חל החיוב במס : 24סעיף •



מ"מעבחוקהמסחיובמועד

:מ"מחוק מערלוונטיםסעיפים 

:  מ"לחוק מע28סעיף 

או עם רישום , עם העמדת המקרקעין לרשות הקונה או לשימושוחל החיוב במס בעסקת מקרקעין (א)

.לפי המוקדם, המקרקעין על שמו של הקונה בפנקס המתנהל על פי דין

עם השלמת העבודה או העמדת המקרקעין שבהם נעשתה העבודה חל החיוב במס בעבודות בניה (ב)

חל החיוב לגבי אותו חלק  , הועמד חלק מהמקרקעין לרשות הקונה; לפי המוקדם, לרשות הקונה או לשימושו

.מאותה שעה

סלילת כבישים , הנחת צינורות, ביוב וניקוז, הריסה, לרבות עבודות חפירה-" עבודות בניה", בסעיף זה(ג)

.הכשרת קרקע וכיוצא באלה, ודרכים



מ"מעבחוקהמסחיובמועד

:מ"מעמחוקרלוונטייםסעיפים

–זהבפרקהאמוראףעל:29סעיף
עלשהםכלסכומיםשילמואם-האוצרשרשקבעאחרותעסקאותובסוגעליהחל28שסעיףבעסקה(1)

;תשלומובעת,כאמורששולםסכוםכללגביהחיוביחול,זהפרקפיעלהחיובמועדלפניהתמורהחשבון

אומחירלהנקבעשלאאו,הצדדיםביןמיוחדיםמיחסיםמושפעשמחירהבעסקהשניתןבשירות(א1)

עלעולהשלוהעסקאותשמחזורעוסקידיעלשניתןבשירותוכן,בכסףאיננהמקצתהאוכולהשתמורתה

מסלהוראותא"יתוספתלפיחשבונותפנקסילנהלהחובהעליווחלהבשנהחדשיםשקליםמיליון15

השירותניתן;השירותנתינתעםבמסהחיוביחול,1973-ג"התשל,(חשבונותפנקסיניהול)הכנסה

ביןלהפרידניתןושלאמתמשכתשנתינתוובשירות,שניתןחלקכלעלהחיוביחול,חלקיםחלקיםכאמור

לפי,השירותמתןגמרעםאותשלומובעת,התמורהחשבוןעלששולםסכוםכללגביהחיוביחול–חלקיו

;זובפסקההאמורהסכוםאתלהעלות,הכנסתשלהכספיםועדתבאישור,בצו,רשאיהאוצרשר;המוקדם



מ"מעבחוקהמסחיובמועד

:מ"מעמחוקרלוונטייםסעיפים

–זהבפרקהאמוראףעל:29סעיף
,(א1)-ו(1)בפסקאותכאמורעסקאותלרבות,עסקאותשלסוגיםלקבועהאוצרשררשאי(2)•

יראומתילקבועהוארשאיוכןשנתקבלהסכוםועלהתמורהקבלתעםבמסהחיוביחולשבהם

.במזומניםשלאתשלוםכמבוצע

:1976–ו"התשל,מ"מעלתקנות7תקנה•



מ"מעבחוקהמסאירועחיובמועד

:מ"מעמחוקרלוונטייםסעיפים

:מ"מעלתקנות7תקנה
:אלה עסקאות שהחיוב במס לגביהן יחול עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל(א")

עסקאות של עוסקים שחלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות על פי אחת מהתוספות שלהלן להוראות  (1)

ככל שהיא  ' ג; הוראות מס הכנסה-בתקנות אלה , 1973-ג"תשל, (2' מס( )ניהול פנקסי חשבונות)מס הכנסה 

'  ט', ח', ז', ו', ה, של אותה תוספת2לסעיף ( ז)-ו( ו), (ה), (ד), (ג)נוגעת לעסקים שחלים עליהם סעיפים קטנים 

;ככל שהיא נוגעת למתווכי רכב' י-ו, ככל שהיא נוגעת למתווכים

;השכרת נכסיםעסקאות של (2)

;כשהמס בשלהן משתלם מאת מקבל השירות, א6עסקאות כמפורט בתקנה (3)

;מתן אשראיעסקאות של (4)

;קונצרטים וכיוצא באלה, הצגות, קבצים ועדכוניהם, ספרים, כתב עת, עסקאות של מכירת מנוי על עיתון(5)

א להוראות מס הכנסה שלגביהן אינו חייב  "לתוספת י( ג)2עסקאות של עוסק שחלות עליו הוראות סעיף (6)

.בהוצאת חשבוניות לפי אותו סעיף

או שלא  , לא יחולו על עסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים( א)הוראות תקנת משנה (ב)

."נקבע לה מחיר או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף



מ"מעחוקלצרכיאבודחוב

החיובמועדאשר,עסקהביצעעוסקבובמקרהאפואלהיווצריכול,מ"מעחוקלעניין,אבודחוב•

למוכרשולמהלאוהתמורההשירותמקבלאומהקונההתמורהנתקבלהבטרםחללגביהבמס

.השירותלנותןאו

נתןאשר,עוסקאומ"מעלחוק22בסעיףכאמורידועלשנמכרוטוביןמסראשר,עוסק:לדוגמה•

שולמהלאוהתמורהמ"מעלחוק(א1)29סעיףי"עפחללגביובמסהחיובמועדאשרשירות

.השירותלנותןאולמוכר

•



מ"מעלצרכי(רעחוב)אבודחוב

הודעה על הכרה בחוב כחוב אבוד  -מ"א לתקנות מע24סעיף 

הודעה בכתב שיצורפו לה , בנוסף לה, יגיש למנהל, בשל חוב אבוד, עוסק המוציא הודעת זיכוי(ב).א24

לרבות ציון הדוחות התקופתיים שבהם נכללות החשבוניות  , מסמכים התומכים בעובדות המפורטות בהודעה

:בהודעה יפורטו כל אלה; המתייחסות להודעת הזיכוי

;פרטי העסקה שבשלה נוצר החוב(1)

;פעולות והליכים שנקט העוסק לגביית החוב(2)

.שבשלהן הפך החוב לחוב אבוד, עובדות אחרות הנוגעות להודעה(3)

ייעשו לאחר שחלפו שישה חודשים  ( ב)הוצאת הודעת הזיכוי והגשת הודעה כאמור בתקנת משנה (ג)

מן המועד האמור  חלפו שלוש שנים מהמועד שבו הוצאה חשבונית המס שבשלה נוצר החוב וכל עוד לא 

(.התקופה-להלן )

(2112/95)אלקה אחזקות •



מ"מעלצרכי–(רעחוב)אבודחוב

חובות אבודים–2/2012הוראת פרשנות 

–התנאים להכרה בחוב אבוד 
;מ"לחוק מע1כהגדרתה בסעיף " עסקה"-בוצעה עסקה 1.
;הוצאה חשבונית כדין2.
;ח התקופתי המתייחס והמס המתחייב שולם"כי החשבונית נכללה בדו, על העוסק להוכיח3.
;המוכר או נותן השירות לא קיבל את התמורה4.
אין די בה כדי לראות בחוב חוב -הודעת החייב כי לא יוכל לשלם את חובו -" חוב אבוד"החוב הפך ל"5.

:  ובלבד שמדובר, כי לא ניתן לגבותו, להנחת דעתו של המנהל, הוא חוב שלגביו הוכח-" חוב אבוד".אבוד

נדרש ככלל אישור מפרק או נאמן כי סיכויי : שננקטו נגדו הליכי חדלות פירעון( הקונה)חוב של חייב •

.העוסק לגביית החוב קלושים

נגד החייב  , 1967-ז"התשכ, י חוק ההוצאה לפועל"העוסק בעל החוב נקט בהליכי הוצאה לפועל עפ•

:שהינם סבירים בנסיבות העניין, (הקונה)

שאושר בפסק דין  , 1999-ט"התשנ, לחוק החברות350י סעיף "חוב שנמחק במסגרת הסדר נושים עפ•

;סופי של בית המשפט



מ"מעלצרכי–(רעחוב)אבודחוב

:המשך–חובות אבודים–2/2012הוראת פרשנות 

–התנאים להכרה בחוב אבוד 
:לא יוכר החוב כחוב אבוד אלא אם כן יוכח אחד מאלה"ל "ככל שלא התקיימו התנאים הנ

.ואין בעיזבונו נכסים הניתנים למימושנפטרהחייב •

.את ישראל ואין לו נכסים הניתנים למימוש בישראלעזבהחייב •

מ להכיר בחוב כאבוד בהתקיים התנאים  "רשאי ממונה אזורי מע, איננו בסכומים גבוהיםכאשר החוב •

:המצטברים המפורטים להלן

.על העוסק בעל החוב להוכיח את עלות גביית החוב. עלות גביית החוב גבוהה מסכום החוב עצמו-

ביצוע ניסיונות  : כגון, אשר לא הניבו תוצאות, העוסק בעל החוב נקט בהליכים סבירים לגביית החוב-

ניתוק  : לדוגמה)העיסקיתהפסקת ההתקשרות , משלוח תזכורות ומכתבי התראה לחייבים, לאיתור החייבים

(.החייבים מקבלת השירות

."י החוק"עפ" עוסק"מרבית העסקאות של העוסק בעל החוב הן עם לקוחות שאינם רשומים כ-



מ"מעלצרכי–(רעחוב)אבודחוב

:המשך–חובות אבודים–2/2012הוראת פרשנות 

,  א23לעמוד בכל התנאים והכללים המפורטים בסעיף , י העוסק בעל החוב"שתוצא ע, על הודעת הזיכוי•

. להוראות18וסעיף ( ה)9סעיף 

,  כי חייבת להיות זיקה ישירה בין הודעת הזיכוי לבין החשבונית שהוצאה בשל העסקה המקורית, יובהר•

.בגינה נוצר החוב



עסקאותביטול–ספריםניהולותקנותמ"מעחוק

-בוטלהאולפועליצאהשלאעסקה

יצאהלאמקצתהאווהעסקהבמסהחייבתעסקהלגביחשבוניתהוצאה"–מ"מעלחוק49סעיף

תוקנהאובוטלהלאעודכלהחשבוניתלפיהמסישולם-בחשבוניתטעותחלהאונתבטלהאולפועל

"האוצרשרשקבעכפי

:1973-ג"תשל,(חשבונותפנקסיניהול)הכנסהמסלהוראותא23תקנה

או שונה סכום  , או נתגלתה טעות בחשבונית, או שונו תנאיה, כולה או מקצתה, עיסקהבוטלה "

:ינהג הנישום כלהלן, החשבונית מסיבה כלשהיא

ח התקופתי כמשמעותו בתקנה "טרם יצא מקור החשבונית מרשות הנישום וטרם דיווח עליה כדין בדו(1)

על גבי המקור  " מבוטל"תבוטל החשבונית על ידי ציון המלה , 1976-ו"תשל, לתקנות מס ערך מוסף20

;וההעתקים והצמדת המקור להעתקים



עסקאותביטול–ספריםניהולותקנותמ"מעחוק

:1973-ג"תשל,(חשבונותפנקסיניהול)הכנסהמסלהוראותא23תקנה-המשך

:יצא מקור החשבונית מרשות הנישום ינהג לפי אחת מאלה(2)

על ידי רישום אחרי סכום , יתקן בהתאם את סכום החשבונית שתוצא לאחר מכן לאותו לקוח(א)

:החשבונית

;סכום החיוב או הזיכוי(1)

;מספר החשבונית שאליה מתייחס התיקון(2)

;הסיבה לשינוי הסכום(3)

;הסכום המתוקן(4)

;לא יעלה על סכום החשבונית( 1()א)סכום הזיכוי כאמור בפסקה (ב)

רשאי הנישום להוציא  , מ לא נערכה ללקוח חשבונית נוספת"אם תוך תקופת הדיווח לפי חוק מע(ג)

;הודעת זיכוי



עסקאותביטול–ספריםניהולותקנותמ"מעחוק

:1973-ג"תשל,(חשבונותפנקסיניהול)הכנסהמסלהוראותא23תקנה-המשך

רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום המכירות ואת , 2הוצאה ללקוח הודעת זיכוי כאמור בפסקה (3)

:החיוב במס ערך מוסף בתנאי שיתמלא אחד מאלה

;בחתימתו על ההעתק שנשאר במערכת החשבונות של הנישוםהלקוח אישר קבלת הודעת הזיכוי (א)

רשום עם אישור מסירה ולהוכחת ההמצאה ללקוח די בהוכחה  הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר (ב)

,  שקלים חדשים1,400מ עולה על "לגבי סכום מכירה שהחיוב במע; שההודעה נשלחה כראוי ומוענה כראוי

;אישור המסירה יצורף להעתק הודעת הזיכוי שנשאר במערכת החשבונות של הנישום

;נתקבל אישור שההודעה נתקבלה בפקסימיליה(ג)

;המאשר את קבלתה, נתקבל אישור חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת של הלקוח(ד)

.לרבות חשבונית מס-" חשבונית", סעיף זהלענין



מחילת חוב



מחילות חוב בפקודה



הנמחלמצד–חובממחילתהוןהפסד•

:מצביםבשלושהחובממחילתכתוצאהבהכנסהלהכרההתנאיםאתקובעלפקודה(ב)3סעיף

:ראשוןמצב

:כהוצאהשהותרחובמחילתבגיןהכנסהנוצרתלנמחל,לפקודה(1()ב)3סעיףפיעל•

בבירורהותרשניכויהמהוצאהנובעוהחוב,ממנוחלקאוחובלונמחלפלוניתמסשבשנתאדם"

."שנהבאותהמהכנסתוכחלקהחובאתיראו,החייבתהכנסתו

השיטהבסיסעלספריואתהמנהל,לנישוםחובנמחלכאשר,לפקודה(1()ב)3לסעיףבהתאם

להכנסתו(ריבית+קרן)שנמחלהחובסכוםיווסף,בספריוכברשנרשמההוצאהבגין,המסחרית

.שנהבאותה



הנמחלמצד–חובממחילתהוןהפסד•

:מצביםבשלושהחובממחילתכתוצאהבהכנסהלהכרההתנאיםאתקובעלפקודה(ב)3סעיף

:שנימצב

:ללווהממלווהממענקהכנסהנוצרתלנמחל,לפקודה(2()ב)3סעיףפיעל•

ונותן,הכנסהבגדרהמענקהיהמענקבמקומהניתןהיהאילואשרהלוואהלושניתנהאדם"

עדהמענקאתיראו,שנפרעהמיוםשנהתוךאונפרעהשההלוואהלפנימענקלונתןההלוואה

הלוואהמחילתיראוזהלענין;ניתןשבההמסבשנתמקבלושלמההכנסהכחלקההלוואהלסכום

;מענקכמתן

שנהתוךאו,ההלוואהפרעוןוטרם,הלוואהלנישוםהועמדהכאשרלפקודה(2()ב)3לסעיףבהתאם

אם,המענקלגובהעד,כהכנסהשניתןהמענקאתיראו-ללווהמענקהמלווההעניק,שנפרעהמיום

.הכנסהבגדרהמענקהיה-מענקבמקומהניתןהיהאילו-ההלוואהנתינתבעת



הנמחלמצד–חובממחילתהוןהפסד

שלישימצב

סעיף"מעין)הוניאופיבעלחובממחילתהכנסהנוצרתלנמחל,לפקודה(3()ב)3סעיףפיעל•

"(סל

שקיבלמסכומיםנובעוהחוב,ממנוחלקאוחובלושומטאונמחלפלוניתמסשבשנתאדם"

והוא,כאמורהכנסתוייצורלצורךמענקלושניתןאו,ידממשלחאומעסקהכנסתוייצורלצורך

הוראותוגםזהקטןלסעיף(2)או(1)פסקאותפיעלאו2סעיףפיעלעליהםבמסחייבאינו

ואתשומטאונמחלשבהבשנהכהכנסההחובאתיראו,עליהםחלותאינן(ב)21-וא20סעיפים

".50%עליעלהשלאבשיעורבמסעליהםחייביהיהאדםואותו,ניתןשבהבשנהכהכנסההמענק

אומעסקהכנסתוייצורלצורךקיבלאותוחובלנישוםנמחלכאשר,לפקודה(3()ב)3לסעיףבהתאם

הופחתהלאהחובשמחילתבמידה)אחרותהוראותמכוחבגינובמסחייבאינווהוא,ידממשלח

כהכנסההחובאתיראו,(הנכסשלהמקוריהמחירלהקטנתגרמהלאאו,מדעילמחקרמהוצאות

.נמחלבהבשנה,פירותיבמסהחייבת



הנמחלמצד–חובממחילתהוןהפסד

מוסקתלהיותיכולהגםאך,(החובמחילתעללחייבמודיעהנושה)מפורשתבצורהלהיותיכולהמחילה•

:הסעיףבלשון.(בפועלהחובמחילתאושמיטתעלמעידההצדדיםהתנהגותכאשר)הנסיבותמן

ששומטמיאולונמחלכאילובחובשנהגמילרבות-חובלושנמחלמי,זהקטןסעיףלעניין"

".חובו

שלהכלכליתהמהותלפיהנישוםאתלמסותישלפיההמסדיניגישתאחריכמובןעוקבתזוהרחבה•

רקאינו,ההכנסהיוצרהמסאירוע,לאמור.פעולותיולבצעבחרשבההמשפטיתהצורהלפיולא,מעשיו

הלווהי"עפורמאליבאופןנמחלשלאבחובגםאםכי,הנושהמצד"מחילה"שלהמשפטיבמעשה

."נמחלכאילו"לגביו"נוהג"שהלווהאלא



הנמחלמצד–חובממחילתהוןהפסד

הורוביץאביהו9715/03א"ע

:להלן)המערערבשליטתאחרתלחברההלוואותונתנהשקיבלהמשפחתיתחברהבעלהמערער•

.זרהמחברההלוואהקיבלההפרטיתהחברה."(הפרטיתהחברה"

הפרטיתלחברה.ח"שמיליוןשלסךעלעמדהפרטיתלחברההמשפחתיתהחברהשלהחוביתרת•

.הזרהלחברהדולר240,000שלחוביתרת

בידילהכנסההפךהחובכי,נקבעבהשומההוצאה,פירעוןללאהחובנותרבהןשניםמספרלאחר•

.לפקודה(3()ב()3)סעיףשלהוראתופיעלחובמחילתבגיןההלוואהמקבל

לטענת.מלפעולהחברותחדלובההשנההיא,1997שנתאתהשומהפקידבחרהמסאירועכמועד•

בשנתלראותניתןולאהתיישנותשחלהומכאן,לכןקודםרבותשניםניתנהההלוואההמערערים

.מסכאירוע1997



הנמחלמצד–חובממחילתהוןהפסד

הורוביץאביהו9715/03א"ע

לאזהובמקרה,למלווההלווהביןצדדי-דוכאקטלהתבטאחייבתחובמחילתכיטענוהמערערים•

.מחילהכלהתבקשה

אתתסכלזוגישהשכן,חובלמחילתלהיחשבכשלעצמהיכולהלאאינסולבנטיותכינטעןכןכמו•

יחולקוולא,המסשלטונותלנכסייהפכוהחייבנכסישכללמשום,פירעוןחדלותלהליכיהכלכליהבסיס

.הנושיםבין

:נפסק

בעלממקורממושכתהתעשרותמשמעותה"הכנסה",הפקודהשלהבסיסיתהתפיסהפיעל•

.פירותלהניבפוטנציאל

,לפקודה2סעיףבמובן"מקור"שלקיומוללאגםהכנסההמושגאתמרחיבלפקודה(3()ב)3סעיף•

.יד-ממשלחאומעסקהכנסהייצורלצורךהתקבלשהסכוםובלבד



הנמחלמצד–חובממחילתהוןהפסד

:המשך–הורוביץאביהו9715/03א"ע

:נפסק

סעיףאך,צדדי-דוחוזיאקטכלומר,מפורשתלהיותיכולהמחילה,לפקודה(3()ב)3סעיףפיעל•

.הנסיבותמןמוסקתלהיותיכולהמחילהכי,מוסיף(5()ב)3

הצדדיםשנישלהתנהגותםבחינתנדרשת.החייבשלהתנהגותואתאךלבחוןאיןכימובן•

זנחולחובהצדדיםשניכיללמדהבא,רצונותשילוב,אפוא,נדרש.החובאלשניהםוהתייחסות

הצדדיםהתייחסוכיצד,היתרבין,לבחוןיש,זאתלקבועמנתעל.לפורעוהרצוןואתהסיכויאת

.עליוויתורלצורךאולפרעונושננקטווהמעשיםהאמצעיםומהםהחובאל

זהמצבשכן.חובלמחילתאינדיקציהבהישהנושהושלהחייבשלאינסולבנטיותשלקיומהעצם•

הגבייהוקשיייותרקשההיאהפירעוןשחדלותככל.החובמפירעוןשנואשכמיהנושהעלמצביע

מחילהעלגםללמדיכולותהנסיבות.יותרקרובההנושההצדשלהמחילהאפשרות,יותרקשים

.חלקית



הנמחלמצד–חובממחילתהוןהפסד

:המשך-הורוביץאביהו9715/03א"ע

:נפסק

החברהשלהפירעוןחדלות:נתוניםמספרבשלוזאת,חובמחילתעלללמודניתןהנדוןבמקרה•

,1997בשנתפעילותןאתהפסיקוהחברותששתיהעובדה,הפרטיתוהחברההמשפחתית

דרישתהעדר,מחילהעללהסיקניתןשממנהשנים8שלתקופה,החובלגבייתהסיכוייםצמצום

.מניותבעלאותובבעלותהחברותשתישלקיומן,פירעון

.נדחההערעור.1997בשנתחובמחילתשלמסאירועישניכאןהתקיימוכי,לקבועישלפיכך•



המוחלבצדהמחילהפעולתהשלכות

:(1129-02מ"ע)מנט'טלמנגבענייןהדיןפסק

שרשםההוצאהכנגד,הכנסהצומחתלנמחלבעוד.מסאירועהחובמחילתמהווההמוחלעבורגם"

אועסקובמסגרתמלכתחילהנתהוותהזושזכותבמידה.תשלוםלקבלזכותעלמוותרהמוחל,שיוציא

לשםשנעשתהשההוצאההרי,רעבחובמדוברכיהשתכנעהשומהפקידוכןהנושהשלידומשלח

שלכבמקרה,הצדדיםביןהלוואהעקבנוצרהזושזכותבמידה.פירותיתהוצאההיאמחיקתה

".הוניתפעולההיאשמחיקתההרי,המערערת

בתיקוהטיפולרעיםוחובותשנמחלוחובותעלדיווחכללי:7/2000'מסהכנסהמסביצועהוראת

עלאושנתבערעחובעלמודיעיןלמחלקתדיווחנוהללקבוע,זוביצועהוראתמטרת"-החייב

וטיפול,החייבבתיקשנמחלוחובותשללקיומםבדיקהנוהלולקבוע,הנושהבתיקשנמחלחוב

".הנישוםבתיקהשומתימהטיפולכחלק,הפקודהלהוראותבהתאםבהם



נוספיםדגשים-המחילהפעולתהשלכות

.לקרובחובמחילת–2006–ז"התשס,(בדיווחהחייבמסתכנון)הכנסהמסלתקנות5תקנה

:אלהכלהתקיימואם,לקרובחובמחילת"

בשל(ג);לפחותחדשיםשקליםמיליון1שלבסכוםהיאהמחילה(ב);אדם-בני-חברהואהמוחל(א)

אחדבשל,כאמורמחילההיתהאלמלא,המחילהסכוםעלמשתלםשהיההמססכוםפחתהמחילה

:מאלה

;הפקודההוראותלפילקיזוזהניתןהפסדלקרוב•

;המוחלשלהכנסתועלשחליםמאלהנמוכיםהקרובשלההכנסהעלהחליםהמסשיעורי•

;ממספטורההקרובבידיההכנסה•

;בישראלבמסחייבתאיננההקרובבידיההכנסה•

;הקרובבידיהכנסהמהווהאינההמחילה•

;מסלצרכיעליומחלאוהחובאתשמטשהמוחלובלבד-"מחילה"-זופסקהלענין

;במוחלהמחזיקאדםבידיהמוחזקאדם-בני-וחברקרובואוהמוחלשבהחזקתאדם-בני-חבר-"קרוב"

יותראובאחדלפחות25%-ב,אחרעםיחדאולבד,בעקיפיןאובמישרין-"החזקה",זוהגדרהלענין

;השליטהאמצעישלכלשהומסוג



קשוריםצדדיםביןחובמחילות

(2019)סגלידיןבעניין7481/17א"ע

:העובדות

אתששיקף)ח"שמליון11שלבהפסדאר-בסומשלההמניותאתמכרה(משפחתיתחברה)סומת•

.(סגלידין)נישוםאותובבעלותפעילהבלתיחברהשהיאהילןלחברת(הקרקעערךירידת

הנישוםמכר,2005שנתסוףלקראת,הקומבינציהלעסקתזמניםבסמיכות,לעיללאמורקשרללא•

."(נוףעסקת":להלן)ח"ש11,622,331שלהוןרווחלוונוצרב"בארההרשומהLLCבחברתמניות

לושנוצרההוןמרווחאר-בסומהמניותממכירתלושנבעההוןהפסדאתהאישיבמישורקיזזהנישום•

ח"ש575,389שלבסךהקיזוזלאחרהוןרווחעלנוףבעסקתדיווח,לכן.נוףמניותממכירת

.בלבד

ערךירידתבעקבותההפסדיםכיוקבעהנישוםעמדתאתדינובפסקקיבלהמחוזיהמשפטבית•

על.נוףבעסקתשנוצרההוןמרווחזההפסדלקזזניתןולכן,מסלצורכילהכרהראוייםהמגרש

.העליוןהמשפטלביתערעורהשומהפקידהגישכך



קשוריםצדדיםביןחובמחילות

(2019)סגלידיןבעניין7481/17א"ע

:נפסק

תחילהולקבועהמקרקעיןערךירידתבגיןההוןהפסדמהותאתלבחוןמחייבהוןהפסדקיזוז•

.אבודחובבשלנוצרההוןהפסד,הנוכחיבמקרה.הפסדנוצרשאכן

הפירותיבמישורהכנסהניכוילצורך"רעחוב"לשנקבעוהמבחניםכי,היאהמקובלתהגישה•

.ההוניבמישורבהפסדהכרהלגביגםליישוםניתנים,(לפקודה(4)17סעיף)

החשוב,לעילשהודגשוכפי,המסדינימבחינתהפסדיוצרבהכרחאינוכשלעצמוגירעון•

.הפסדשלבמקרהגםהמימושעקרוןהואלענייננו

משפטבית.הוןרווחכנגדאותולקזזרשאיהוא,הוןלהפסדטועןשהנישוםאימתכללא•

שעמדתאלא,סובייקטיביהואהמבחןכיההנחהסמךעלהנישוםטענתאתקיבלהמחוזי

.אובייקטיביהואהנכוןשהמבחןהיאהעליוןהמשפטבית

בהשקעהמדוברשלאלכךראיהמהווההשניםבמרוצתבמגרשהרציפהההשקעהעצם•

להכנסותצפייצרההדבריםשמטבע,קומבינציהעסקתנערכהכןכמו.לטמיוןשירדה

.הוניתהשקעהלאבדןהטענהעםמתיישבתאינהזוכלליתתמונה.עתידיות



קשוריםצדדיםביןחובמחילות

סגלידיןבעניין7481/17א"ע

:נפסק

עלהבעלותאתלהעביר"ממשימסחריטעםהיה"כיהמחוזימשפטביתאתלשכנעהצליחהנישום•

.זועובדהמקבלאינוהעליוןהמשפטבית.הילןחברתלידיאר-סומחברת

מתוצאותיהלהתעלםרשאיהיה(השומהפקיד)שהמערערמלאכותיתעסקההיאהילןעסקת•

אתשיקזזהוןהפסדליצורהשאיפההואהילןלעסקתהיסודיהטעם.המסנטלקביעתלצורך

.נוףמעסקתהרווח

'גלצדהמניותמכירתתוךהוןהפסדיצירת–חשיבות•



קשוריםצדדיםביןחובמחילות

918/15א"ע,פישמןבענייןהדיןפסק

בארץתחומיםבמגווןהפועלותוציבוריותפרטיותחברותקבוצתבראשעומד(פישמן)המערער•

.המערערתהחברהבהן,ובעולם

,בקבוצההחברותמןכמהשלחובותפירעוןלהבטחתהמזרחיבנקלטובתערבותעלחתםהמערער•

חברותשתיושלשלההחובותפירעוןלהבטחת.ל.א.כבחברתמניותיהאתשיעבדהוהמערערת

.בקבוצהאחרות

.חובותיהןאתלפרועהחברותמןהבנקיםדרשו,2006בשנתחוץמטבעבעסקאותהפסדיםעקב•

שימשהוהתמורה.ל.א.כמניותאתמכרהוהמערערתחברותבמספרמניותיואתמכרהמערער

.הבנקיםלשניהחובותלכיסוי

ומולו,המניותממכירתלהםשצמחהוןרווחעלהצהירו2006המסלשנתהמערעריםשהגישובדיווח•

הוןרווחעלדיווחהמערער:כלפיהםהחייבותהחברותשלחובןמחיקתבגיןהוןהפסדלקזזביקשו

רווחעלדיווחהוהמערערת,ח"שמליון304-כבסךהוןהפסדעםלקזזווביקשח"שמליון309-כבסך

אתהתירלאהמשיב.ח"שמליון250-כבסךהוןהפסדעםלקזזווביקשהח"שמליון211-כבסךהון

.כאמורהקיזוז



קשוריםצדדיםביןחובמחילות

:פסק037568-07-11מ"ע,פישמןבענייןהמחוזיהמשפטפסק

המערעריםשהגישוחות"דופיעל,החייבותהחברותשלנתוניהןאתבחןהמחוזיהמשפטבית•

כילומרניתןלאשכן,האמורים(האובייקטיביים)במבחניםעומדיםאינםדנןהחובותכיוקבע,עצמם

המשיכוהחייבותשהחברותלכךלבבשים.חלקםאתאו,החובותאתמהןלגבותהסיכוייםאפסו

אחריםפנימייםשחובותגםמה,חלקיתאםגם,חובותלבנקיםהחזירוואף,2006שנתלאחרלפעול

.כאבודהחובהוכרלא-אבודכחובהוכרזולאבקבוצהלחברותשחבו

.נדחההערעור,כןעל•



קשוריםצדדיםביןחובמחילות

:נפסק918/15א"ע,פישמןבענייןהדיןפסק

בא,לחברהערבותואתהמממשחברהבעלכי,שקבעהמחוזיהמשפטביתעמדתאתלקבליש•

88בסעיףכאמור,בידו"נכס"היאהחברהכלפיהנושהשלוזכותו,החברהשלהנושהבנעלי

88בסעיףכהגדרתה"מכירה"בגדרתבואהחובעלהערבהחברהבעלמחילת,לכן.לפקודה

.החובאתלפרועמסוגלתאינהשהחברהיוכחאםרקהוןכהפסדותוכרלפקודה

(4)17לסעיףבהתאםבניכויהמותרחובלקביעתבכלליםלהסתייעשניתןכךעלחלקולאהצדדים•

אינושהחייבברורלפיומבוססמידעשבידואו,רגלפשיטתאו,הזהבענייןהפסיקהלפילפקודה

.חובואתלפרועמסוגל

שנקטלהראותעליוכךולשם,לגבותוהסיכוייםושאפסו"רעהחוב"כילהוכיחמוטלהנישוםעל•

שהחייבאו,גבייההליכיהחייבנגדלנקוטכלכליתהצדקהשאיןאו,הועילללאסביריםגבייהאמצעי

בסמוךמידככזהבולהכירניתןלא,"אבודהחוב"היותבדברודאותשאיןמקום.פירוקלהליכינכנס

.היווצרותולמועד



מ"מחילת חוב לצרכי חוק מע



מ"מעלחוק12סעיף

:קובע כדלקמן-תמיכה וכדומה , דין תרומה, מ"לחוק מע12סעיף 

;  כחלק ממחיר עסקאותיוייחשבו עוסקשקיבל ( תקבולים-להלן )תמיכה או סיוע אחר , תרומה( א")

.הוראה זו לא תחול על סוגי תקבולים או סוגי עוסקים שקבע שר האוצר

–החברה הכלכלית חיפה 563/86א "ע•
אך אין בלשון  . עיסקאותעל דרך של הוזלת מחיר , למנוע הפחתת בסיס המסהיתהמטרת ההסדר "

לתנאי לתחולת ההסדר  העיסקהכדי להפוך אותו קשר גומלין בין התרומה לבין מחיר 12בסעיף הנקוטה

תמיכה או סיוע , ולפיה רואים כל תרומהמסוייגתהלשון היא כללית ובלתי : נהפוך הוא. הקבוע בסעיף

".עיסקאותיושקיבל עוסק כחלק ממחיר 



מ"מעלחוק12סעיף

(:141/00א "ל ע"עניין תה)מ "על יחסי הגומלין בין מחילת חוב לצרכי מס הכנסה לבין חוק מע

אין מקום לצמצמם את  . על פי משמעותו הרגילה והפשוטה של המונח" מחילה"הסעיף נוקט לשון •

,  באשר צמצום שכזה אינו עולה בקנה אחד עם השאיפה להרמוניה חקיקתית, משמעותו רק לפקודה

.  מ הינם חלק מהענף המשפטי של דיני המס"במיוחד לאור העובדה שהן הפקודה והן חוק המע

לצרכי מס הכנסה לבין  " מחילת חוב"לא רק שאין ליצור הבחנה מלאכותית בין , יתירה מזאת

לפקודה כמקרה  ( ב)3אלא שניתן לראות במחילת חוב על פי סעיף , מ"לצרכי מע" מחילת חוב"

.  לחוק( א)12כמדובר בסעיף , תמיכה או סיוע, פרטי של תרומה

מתבטאת בכלליות  ( א)12תחולתו הרחבה של סעיף ...דן במקרים ספציפיים( ב)3בעוד שסעיף "•

,  בקובעו, בית המשפט המחוזי, איפוא, צדק(.... ב)3הוראותיו לעומת ההוראות המפורטות שבסעיף 

הרי שכך הוא הדבר גם , אם הסכום שבמחלוקת מהווה מחילה לעניין מס הכנסה"כי , בין השאר

".מ"לצורך חוק מע



מ"מעלחוק12סעיף

(ל"חריג להלכת תה)מ "מחילת חוב מסחרי לצרכי מע-מוחמד עלי  29316-04-13מ "ע

,  מ בגין העסקה"שילמה את מלוא המע, חוץ שלה-באותו עניין דובר במערערת אשר רכשה טובין מספק•

.  אך לא שילמה את מחיר העסקה

לפיו  , הגיעו פקיד השומה והמערערת להסכם פשרה, במסגרת ביקורת שנערכה למערערת במס הכנסה•

. חוץ כנמחל על ידו-יראו את החוב שהיה למערערת כלפי אותו ספק

. מ"לחוק מע12מ לפי "מ כי יש לחייב את המערערת במע"בהתאמה טען מנהל מע•



מ"מעלחוק12סעיף

?  מה לגבי מחילת חוב במישור ההוני על רקע חדלות פירעון של החייב•

?   מה לגבי המרת הלוואה להון מניות ופרמיה•

.(974/95א "ע)עניין מרכז הירידים 

.)141/00א "ע)ל "עניין תה
ניתן לטעון כי בשני המקרים עצם המרת הלוואה להון מניות לא נחשבה כשלעצמה לטריגר לאירוע מס  •

. מ"לחוק מע12לפני סעיף 



מ"מעלחוק12סעיף

: של המערערת וקבע כי קיבל את הערעור בית המשפט המחוזי 

על  ( 12' ביאור מס)2010ח הכספי שלה לשנת "אין מחלוקת כי המערערת דיווחה במסגרת הדו"

המערערת  , אין מחלוקת שבגין הקטנת העסקה; ח"ש2,808,963חוץ בסך של -מחילת חובות לספק

אין מחלוקת שלא בוצעה כל עסקה אחרת בין המערערת ובין  ; נשאה בתשלום הפרשים למס הכנסה

ואין מחלוקת כי המערערת שילמה את  ; אלא כי מחילת החוב בוצעה באותה עסקה ממש, החוץ-ספק

המחלוקת היחידה בין  . מ שנתבקש בגין ביצוע העסקה המקורית ללא סכום המחילה"מלוא המע

הצדדים היא האם ניתן להשקיף על מחילת החוב במועד מאוחר יותר כעסקה נפרדת המחויבת במס  

ועל פניו  , אין המדובר בשתי עסקאות נפרדות. ובעניין זה דעתי כדעת המערערת, מכוח עצמה

והיא מפספסת את  , אינה נכונה, התייחסות לאותה עסקה כשתי עסקאות נפרדות רק לצורך הטלת מס

."תכלית החוק ואת העיקרון של תשלום מס אמת

אזי שינוי מאוחר יותר במחירה לא ייחשב כעסקה  , כאשר נמצא כי שולם המס בגין העסקה, משמע•

לחוק ולסתור בכך את העיקרון בדבר  12מ מכוח סעיף "נוספת ולפיכך אינו אמור לייצר חבות במע

.תשלום מס אמת



מסחוזר-חובוהסדריח"אגשלעצמיתרכישה
2/2010הכנסה



2/2010הכנסהמסחוזר-חובוהסדריח"אגשלעצמיתרכישה

,היתרבין,אופיין,2008משנתהחלישראלמדינתאתגםשפקדהעולמיהכלכליהמשבר"•

ישירבאופןפגעהכלכליהמשבר.למיתוןהעולםמשקיוכניסתנזילותמשבר,אשראיבמחנק

,היתרבין,ביטוילידיבאהזופגיעה.עצמןהחברותבפעילותוהןהפיננסיםבשווקיםהן

לניירותבבורסהגםובכללןבעולםהפיננסיםבשווקיםהערךניירותשערישלחדותבירידות

אשראיבגיוסקושייצר,בנקאיתוהחוץהבנקאיתבמערכתהמשברפגע,כןכמו.בישראלערך

יכולתחוסרשללמצבנקלעומהחברותחלק,האמורלאור.חובותלמחזרהחברותוביכולת

אגרותבשעריהירידותאתניצלואחרותחברותבעוד,החובאגרותלמחזיקיחובןאתלפרוע

."ההתחייבותמסכוםהנמוךבמחירהחובאגרותלרכישת,לציבורידןעלשהונפקוהחוב

הרשומותחובאגרותשלעצמיתלרכישההמשמשות,השונותהדרכיםאתנסקורזהבחוזר"•

,אלהבמקריםהמתעורריםהמסבהיבטיונדוןהשוניםהחובהסדריאתוכן,בבורסהלמסחר

."עיתויהמבחינתוהןההכנסהסיווגמבחינתהן



2/2010הכנסהמסחוזר-חובוהסדריח"אגשלעצמיתרכישה

:המנפיקההחברהשלהמיסויהיבטי

,חובאגרותהמנפיקהבחברה,מסלצרכי,הטיפול-לפקודה(4)2סעיףדרךטיפול:ראשונהחלופה•

אוניכיון)ההנפקהבעתאםבין.המימוןסעיףדרךככולורובומבוצע,בפדיונןוכלההנפקתןממועדהחל

או(ניכיוןוהפחתתריבית)המימוןהוצאותדרישתבדמות,החובאגרותחייבמהלךאםובין(פרמיה

יגרור,כזהויהיהבמידה,החובאגרותשלהמוקדםפדיונן,כןכמו.(פרמיה)מימוןבהכנסותהכרה

והן,(בהתאמה)הפרמיהאוהניכיוןהפחתתיתרתבשלהן,מסלצרכימימוןהכנסתאוהוצאתרישום

רכישהבשלהחברהאצלההכנסהמקור,האמורלאור.כזווהיתהבמידה,שנמחקההחוביתרתבשל

.לפקודה(4)2לסעיףבהתאםמימוןהכנסת,ובראשונהבראש,מהווהההתחייבותשלעצמית

במסגרתחובאגרותשלמלאאוחלקיפירעון,כלל-חובמחילתבאמצעותטיפול:שנייהחלופה•

לחברהמצמיח,ההתחייבותמגובהנמוךהחובאיגרתבגיןהמשולםהמחירבהןבנסיבות,חובהסדר

.לנושיםההתחייבותמחיקתבגיןהכנסההמנפיקה

•



2/2010הכנסהמסחוזר-חובוהסדריח"אגשלעצמיתרכישה

:המנפיקההחברהשלהמיסויהיבטי

-המשך:שנייהחלופה-החברהלבחירתאפשריותחלופותשתי

,אלוחובאגרותממחזיקישהנפיקההחובאגרותשלעצמיתרכישהשביצעהחברהכיספקאין"•

,קייםשאינובחובמדוברכאילוההתחייבותגובהלביןהרכישהמחירביןלהפרשמתייחסת

."נמחלשחובהכמי,מסלצרכי,לראותהישובהתאם

הותרשניכויהמהוצאההנובעחובכוללהמנפיקההחברהידיעלהנרכשתמההתחייבותשחלקבמידה•

יהיהזהשחלקהרי,ניכיוןאוריביתבגיןהוצאהקרי,המנפיקההחברהשלהחייבתהכנסתהבבירור

.לפקודה(1()ב)3סעיףלפיבמסחייב

המנפיקההחברהשקיבלהמסכומיםנובעתהמנפיקההחברהידיעלשנרכשהשההתחייבותבמידה•

(3()ב)3סעיףלפיבמסחייביהיהזהשחלקהרי,ידמשלחאומעסקהכנסתהלייצורשימשוואשר

.לפקודה



2/2010הכנסהמסחוזר-חובוהסדריח"אגשלעצמיתרכישה

:המנפיקההחברהשלהמיסויהיבטי

קיוםאתלאפשרובכדיבקשייםהמצויותחברותעללהקלמנתועלמדיניותמשיקולי,זאתעםיחד•

נושיםהסדרבידהואשרסולבנטיתאיננהכיהמוכיחהבחברהמדוברבהםבמקרים,החובהסדרי

ברשותהמקצועיתלחטיבהלפנותניתן,החברותלחוק350סעיףבמסגרתמשפטביתידיעלמאושר

שנוצרהההכנסהכנגדבחברההקיימיםההפסדיםקיזוזלאופןמסהסדרלבחוןמנתעלהמיסים

ההכנסהיתרתחיובולאופןהחברהנכסישלהמקורימחירםהפחתתלאופן,החובמהסדרכתוצאה

.המשולמתוהתמורההספציפיהחובהסדרלתנאיבהתאם,זאת.שתהיהככול



2/2010הכנסהמסחוזר-חובוהסדריח"אגשלעצמיתרכישה
:ח"האגמחזיקישלהמיסויהיבטי

החובאגרותפירעוןללאקרן/ריביתתשלומידחיית

,חובהסדרבמסגרתהחובאגרותשלפירעוןללאהריביתאו/והקרןתשלומינדחיםבהםבמקרים

אוהתחייבותימכשירכגון)אחרתתמורהכלאומזומןתשלוםהחובאגרותלמחזיקיניתנוובתמורה

.ריביתכהכנסתהתמורהתיחשב,(מניות/אופציות

החובאגרותשלמלאאוחלקיפירעון

למחזיקיניתנוובתמורה,חובהסדרבמסגרתהחובאגרותשלמלאאוחלקיפירעוןבוצעבהםבמקרים

תיחשב(מניות/אופציותאוהתחייבותימכשירכגון)אחרתתמורהכלאומזומןתשלוםהחובאגרות

חשבוןעלכהחזרמכןולאחרהניכיוןודמיהצבורההריביתחשבוןעלכהחזרתחילהשניתנההתמורה

.הקרן

בלבדלקרןהתמורהייחוסבחינתלשםהמסיםברשותהמקצועיתלחטיבהלפנותניתןחריגיםבמקרים

מכשירמוחלףבהםבמקריםמסרצףשלהאפשרותבחינתולשםהוניכאירועכולוהמסאירועוסיווג
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