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רווחים"להָשווהסכום,מניותבמכירתכי,לפקודהב94סעיףקבע,132לתיקוןעד§
סכום"לייחשבבחברהלרווחיםבזכויותהמניותמֹוכרשלחלקֹופי-על"לחלוקההראויים

."חייבאינפלציוני
.לפקודה88בסעיףהמנויה"חייבאינפלציוניסכום"שלהרגילהלהגדרהבנוסף,זאת

הראוייםרווחים"בהמֹוכרשלחלקובגובה)כזהשָהָיהככל(הריאליההוןמֶרווחחלק,כלומר§
.10%בשיעורלמסהכפוף,"חייבאינפלציוניסכום"לריאלימֶרווחהפך"לחלוקה

שחלהמסשיעורבהבתקופההכנסהמסלפקודתב94בסעיףהמנויהההוראהשלמקורּה§
חלוקתעלהמסשיעורואילו,)חברותמס(40%-ו)הכנסהמס(35%עלעמדחברהעל

.45%היהדיבידנד

§

מבוא
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הראוייםהרווחים"על10%בשיעורמסשהטלת,לכךהביאוהאמוריםהמסשיעורי§
מניותמכירתלביןדיבידנדמשיכתלפנימניותמכירתביןזהֹותמסתוצאותהניבה"לחלוקה
.דיבידנדמשיכתלאחר

-על.יחידלגביוהןחברהלגביהןהמסבשיעורישינויחלהאמורההתקופהלמן,מאיאלא§
.132תיקוןבמסגרתתוקןהכנסהמסלפקודתב94סעיף,כן

שונו,ראשית:הסעיףבהוראותעיקרייםשינוייםשלושהבוצעוהאמורהתיקוןשלבגדרֹו§
מֹוכרשלהיחסיחלקֹוכי,נקבע,שנית;"לחלוקההראוייםרווחים"הלחישובהכללים
למסהכפוףחייבאינפלציונילסכוםעודנחשבאינולחלוקההראוייםברווחיםהמניות
לגביחדשיםכלליםנקבעו,ושלישית;הריאליההוןמֶרווחֵחֶלקמהווהאלא,10%בשיעור
.לחלוקההראוייםהרווחיםעלהָחלהמסשיעור

מבוא
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.147תיקוןבמסגרתנוספתפעםתוקנוהכנסהמסלפקודתב94סעיףהוראות§
רווחים"ל"מניהבמכירתאינפלציוניעודף"מהסעיףכותרתהוחלפה,התיקוןשלבגדרֹו§

."לחלוקהראויים
.הסעיףבהוראותשינוייםמספרבוצעו,המצגתבהמשךוכמבוארבנוסף

חדשההוראה,147תיקוןבמסגרת,המחוקקהוסיף,ב94סעיףהוראותלתיקוןבמקביל§
מֶרווחלחלוקההראוייםהרווחיםבהפחתתשעניינה)לפקודה)א1)(1ב(91בסעיףהקבועה(

.הדבריםבהמשךתידוןזוהוראה.1.1.2003לפנישנרכשומניותבמכירתהריאליההון

מבוא
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היקף תחולתן של הוראות 
ב לפקודה94סעיף 
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:כדלקמןקובעהכנסהמסלפקודת)א(ב94סעיף§
יוםאם,יחידידיעלבבורסהלמסחררשומותאינןשמניותיהחברהשלמניהבמכירת"

-בני-חברידיעלאו,]1.1.2003[הקובעהמועדלפניהיההנמכרותהמניותרכישת
:אלההוראותיחולו,אדם

..."
:כי,קובעלפקודה)1א(ב94סעיףואילו§

שמניותיהחברהשלמניהבמכירת,המחויביםבשינויים,יחולו)א(קטןסעיףהוראות"
בחברהמהותימניותבעלהיההמניהשמוכרובלבד,בבורסהלמסחררשומות

".למכירהשקדמוהחודשים12-בכלשהוביוםאוהמכירהבמועד,נמכרותשמניותיה

היקף תחולת הוראות הסעיף
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.חלותמקרהבכלהסעיףהוראות,חברהבידיפרטיותמניותמכירתבמדובראם,כלומר§
יוםאםרקתחולנההסעיףהוראות,יחידבידיפרטיותמניותמכירתב,זאתלעומת
.1.1.2003לפניאירעהמניותשלהרכישה

בעל"לנחשבהמֹוכראםתחולנההסעיףהוראות,חברהבידינסחרותמניותבמכירתואילו§
.למכירהשָקדמוהחודשים12-בכלשהוביוםאוהמכירהבמועדבחברה"מהותימניות
שיום,האמורלתנאיבנוסף,נדרש,יחידבידינסחרותמניותמכירתב,זאתלעומת
.1.1.2003לפניאירעהמניותשלהרכישה

.ואילך2006.1.1ביוםהחלשנצברולחלוקההראוייםלרווחיםביחסרקבתחולה,זאתכל
.לכללוהחריגיםהּכלל–הרכישהיום§

היקף תחולת הוראות הסעיף
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חישוב הרווחים  
הראויים לחלוקה
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חלופותשתיקובעתלפקודה)1)(ב(ב94שבסעיף"לחלוקהראוייםרווחים"המונחהגדרת§
אחתחלופה.שביניהןהנמוךהואבחשבוןשנלקחהסכוםכאשר,אלהרווחיםלחישוב
."מסלצורכי"חישובקובעתהשנייההחלופהואילו;"חשבונאי"חישובקובעת

המס-לשנתשָקדמההמס-שנתמתוםהיאהחלופותשתילגבישנקבעההחישובתקופת§
עד–ובפירוק,המכירהלשנתשָקדמההמס-שנתלתוםועדהנמכרותהמניותנרכשובה
הראוייםהרווחיםבחשבוןיובאושלאובלבד)"החישובתקופת"(הפירוקהליכיסיוםליום

.)1.1.2006לפני–נסחרותמניותולגבי(1.1.1996יוםלפנישנצברולחלוקה
בחשבוןמובאיםאינםהמניותמכירתבשנתהחברהשצברההרווחיםכי,אלאזאתאין§

.לחלוקההראוייםהרווחיםבקביעת
מכירתןבמועד–המניותרוכשאצל"לחלוקהראוייםרווחים"לייחשבואלהרווחים,ואולם§

."המניהרכישתלשנתשקדמההמסשנתמתום"בחברהשנצברורווחיםבהיותם–בעתיד

חישוב הרווחים

10



11

תקופתבמהלךבחברהשנצברוהרווחיםאתבחשבוןלקחתיש,"החשבונאית"החלופהלפי§
לתוםהחברהשל"המאזןלפי"וזאת,כדיבידנדלחלוקהוראויים)לעילכמשמעותה(החישוב
.)הפירוקהתחלתליוםאו(המכירהלשנתשָקדמההמס-שנת

חולקואוהוןלקרנותשהועברורווחיםהיינו,שהּוונורווחיםלהוסיףישאלהלרווחים§
.הטבהכמניות

יא53בסעיףכאמורהוןלייצובבקרןשהצטברוסכומיםבחשבוןלקחתאין,האמורבחישוב§
.חוקלאותויז53סעיףפי-עלבניכוישהותרוסכומיםאו,הוןהשקעותעידודלחוק

חישוב הרווחים

11



12

במהלךלחברהשנבעו"מסלצורכי"הרווחיםאתלחשביש,"המיסויית"החלופהלפי§
.)לעילכמשמעותה(החישובתקופת

בניכויהחישובבתקופת)שבחמסלרבות("במס"שחויבוהרווחיםנכלליםאלהשלבִגדרם§
.בגינםששולםהמס

,החישובבתקופתבמסשנתחייבוהרווחיםאתרקלאכוללים"מסלצורכי"הרווחים,ואולם§
.ממספטּוריםשהיוהחישובבתקופתהחברהרווחיאתגםאלא

בישראלבמסהחייבתמוחזקתמחברההחברהשקיבלהדיבידנד,למשל,נכללזובמסגרת
.לפקודה)ב(126בסעיףכאמור,בישראלשנצמחואושהופקובהכנסותמקורוואשר

.מתוכםשחּולקדיבידנדלַנּכֹותיש"מסלצורכי"מהרווחיםכי,יצוין,לבסוף§

חישוב הרווחים
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?אקוויטירווחיללהתייחסישכיצד§
הםאך,"החשבונאית"החלופהלצורךלחלוקהראוייםלרווחיםנחשביםאקוויטירווחי
היות,כן-ועל,)במסחייביםאינםאקוויטירווחי,שהרי(מסלצורכי"לרווחיםנחשביםאינם

קביעתלצורךבחשבוןשמובאתהיאהחלופותמשתיהמתקבלתיותרהנמוכהשהתוצאה
.לחלוקהראוייםלרווחיםנחשביםאינםאקוויטירווחי,לחלוקההראוייםהרווחיםסכום
אתלפרשישכי,אלטוביה'מהשופטקבע,)29069-06-12)א"ת(מ"ע(ורבין'זבעניין,ואולם
רווחישגםכך,תכליתיבאופןהמיסוייתשבחלופה"במסשנתחייבוהרווחיםסכום"המילים
מניותיהאשרהחברהידי-עלהמוחזקותהחברותברמתחברותבמסחויבואשראקוויטי
.כאמור"במסנתחייבו"שרווחיםבֶגדרייחשבולהחולקווטרםנמכרות
רשויותפרסמוזאתובעקבות)7566/13א"ע(העליוןהמשפט-ביתידי-עלאּושרהזוקביעה
.)6/2017'מסהכנסהמסחוזר(בנושאמקצועיחוזרהמס

חישוב הרווחים

13



14

?בישראלבמסחייביםהיולאאךלארץ-בחוץבמסשהתחייבורווחיםלגביהדיןמהו§
רווחים"לייחשבולא,מכךוכנגזר,"המיסויית"בחלופהלכאורהנכלליםאינםכאמוררווחים
.ב94סעיףלעניין"לחלוקהראויים

,לוד-מרכזהמחוזיהמשפט-ביתהגיע,הונגריהדלקבענייןשּכן,בכִדיולאאמרנו"לכאורה"
.הדבריםבהמשךנתייחסלכך.שונהלמסקנה,בורנשטין'שר"דהשופטמפי

חישוב הרווחים
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חישוב חלקו של המוכר  
ברווחים הראויים לחלוקה
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היחסילֵחֶלקבהתאםנקבעלחלוקההראוייםברווחיםהמניותמֹוכרשלהיחסיחלקֹו,ככלל§
האחרותהזכויותמהןמינהנפקאאין,דהיינו.החברהברווחיהנמכרותהמניותשמקנות
.'וכומנהללַמנותהזכות,הצבעהזכויות:כגון,הנמכרותהמניותשמקנות

בעתהחברהנכסישלהֲארילחלקמניותיומכוחזכאיהמניותבעלאםאףכי,אלאזאתאין
ברווחיםחלקֹוייָגרעאזי,החברהלרווחימקבילותזכויותלומקנותאינןמניותיואךפירוק

.לפקודהב94סעיףלענייןלחלוקההראויים
החברהלרווחיבזכויותהמניותבעלשלחלקֹוהגדלתכי,קובעלפקודה)2)(ב(ב94סעיף§

.האמורהיחסיהֵחֶלקקביעתלצורךבחשבוןתובאלאהמכירהשלפנישנתייםבתוך
המניותבגיןהחברהלרווחיהזכותהגדלתבהםלמקריםרקמתייחסתאינהזוהוראה

.כאמורהגדלהשלמקרהלכלאלא,מסביתרוןלְזּכותבמטרהנעשתההנמכרות

חישוב חלקו של המוכר
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השומה-המצאת החישוב לפקיד
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להמציאהמניותמֹוכרעל,הכנסהמסלפקודתב94סעיףהוראותאתלהחילמנת-על§
.לחלוקההראוייםהרווחיםאתהמרֶאהחישובהשומה-לפקיד
.לפקודה)ג(ב94לסעיףבהתאם,זאת

מפורטחישובכללמשיבלהציגהשומהדיוניבמהלךהמערערנמנע,ורבין'זבענייןכי,יצוין§
הדיןמשורתלפניםלפעולבחרהמשיב,זאתעם.לחלוקהראוייםלרווחיםלזכאותובנוגע
'מהשופטמפי,אביב-בתלהמחוזיהמשפט-בית.המפורטהחישובאתמיוזמתוולבצע

כאמורהחישובאתמלהציגנמנעשהמערערבכךדילפיההמשיבטענתאתדחה,אלטוביה
היאמפורטחישובלהצגתהדרישהכי,קבעאלטוביההשופט.הערעוראתלדחותכדי

החישובהגשת-אימשמעותוכי,להטבההזכאותהוכחתלשםשנועדהפרוצדורליתדרישה
.המהותיבמובןקיימתהיאאםאף,הּוכחהלאלהטבההזכותכיהיא

השומה-המצאת החישוב לפקיד
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שיעור המס המוטל על 
הרווחים הראויים לחלוקה
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20

אילועליוחלשָהָיהבשיעורלחלוקההראוייםברווחיםחלקֹועלבמסחייבהמֹוכר,ככלל§
)ב(126אוב125סעיפיםלפי,המכירהלפניסמּוךכדיבידנדמתקבליםהיורווחיםאותם

.)לפקודה)1)(א(ב94סעיף(הענייןלפי,הכנסהמסלפקודת
שלהצבוריםרווחיהמימושביןסימטריהליצֹורהמחוקקביקש,זוקביעהבאמצעות
.החברהמניותמכירתשלבדרךהרווחיםמימושלביןדיבידנדחלוקתשלבדרךהחברה

חברהאוביתחברתשאינה(חברהבידינסחרותמניותבמכירתמדובראם,לפיכך§
)ב(126סעיףלהוראותבכפוףממספטּוריםיהיולחלוקההראוייםהרווחים,)משפחתית
יחויבולחלוקההראוייםהרווחיםשאז,חוץ-תושבתשהיאבחברהמדובראםאלא,לפקודה
.לפקודה)5(ב125בסעיףכאמור,30%או25%בשיעורבמס
.שרלבנטיתככל,כפל-מסילמניעתאמנהלהוראותבכפוף,זאת

שיעור המס המוטל על הרווחים
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במסיחויבולחלוקההראוייםהרווחים,יחידבידימניותבמכירתמדובר,זאתלעומת,אם§
.לפקודה)2(ב125בסעיףכאמור,30%או25%בשיעור
.שרלבנטיתככל,כפל-מסילמניעתאמנהלהוראותבכפוף,זאת

הרווחיםבגין)לפקודהב121בסעיףכמשמעותו(נוסףבמסחבותלהיווצרעלולה,בנוסף§
.כאמור

שיעור המס המוטל על הרווחים
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אירערכישתןשיוםמניותבמכירת,לפקודה)2)(א(ב94סעיףהוראותפי-עלכי,יצוין§
:ַמרכיביםלשנילחלוקההראוייםהרווחיםאתלַחלקיש,יותרמוקדםאו2002המס-בשנת
בההמס-לשנתשָקדמההמס-שנתמתוםשנצברולחלוקההראוייםהרווחים–האחד
לחלוקההראוייםהרווחים"(31.12.2002ליוםועד)1.1.1996לפנילאאך(המניותנרכשו
.לחלוקההראוייםהרווחיםיתרת–השני;)"הקובעהמועדעד

לזהזההבשיעורבמסחייבהאחרהמרכיבואילו*;10%בשיעורבמסחייבהאחדהמרכיב§
*.לפקודה)ב(126אוב125סעיפיםלפיבדיבידנדמדוברהיהאילועליוחלשָהָיה

,לחולממשיך)לעילכמשמעותם(הקובעהמועדעדלחלוקההראוייםהרווחיםלגבי,כלומר§
.132לתיקוןעדקבועשָהָיה%10שלהמסשיעור,זמןמגבלתללא

.לפקודהב121בסעיףכמשמעותונוסףבמסיחידבידילהתחייבעלוליםאלהמרכיבים*

שיעור המס המוטל על הרווחים
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:כדלקמןקובע,147בתיקוןשנוסף,הכנסהמסלפקודת)א1)(1ב(91סעיףכי,לבאליושם§
רווחחישובלענין,]1.1.2003[הקובעהמועדלפנירכישתושיוםערךניירבמכירת"

הריאליההוןרווחאתיראו,ההוןרווחיתרתולעניןהקובעהמועדשעדהריאליההון
כאמורשחושבולחלוקההראוייםהרווחיםממנושהופחתולאחרהריאליההוןכרווח
".ב94בסעיף
הרווחיםאתלהפחיתיש1.1.2003לפנישנרכשומניותבמכירתכי,אפואעולהמכאן

*שלושת/לשנילַפצלומכןלאחרורק,הריאליההוןמֶרווח,שקיימיםככל,לחלוקההראויים
למועדועדהקובעהמועדלאחרהריאליההוןרווח,הקובעהמועדעדהריאליההוןרווח(מרכיביו
.)השינוימועדלאחרהריאליההוןרווחויתרתהשינוי

לדיןולהתאימןהכנסהמסלפקודת)א1)(1ב(91סעיףהוראותשלנוסחןאתלתקןישכי,יצוין*
.המסנטללשינויהחוקבעקבותהָחל

שיעור המס המוטל על הרווחים
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?הוןהשקעותלעידודהחוקלהוראותהכפופהחברהשלמניותבמכירתהדיןמהו§
הדין-פסקבמסגרתנדֹונההסוגיהאך,זהבענייןמפורשותהוראותמלקבוענמנעהמחוקק§

גרינפלדבעניין26.2.2019מיום)דורות'אהשופט(בירושליםהמחוזיהמשפט-ביתשל
.)54138-04-15)ם-י(מ"ע('ואח
אפרים(המערעריםשלושתביןשהתגלעועיקריותמחלוקותבשלושהדין-פסקשלעניינו
.)1ירושליםשומה-פקיד(המשיבלבין)סקמסקיואפריםזרםיעקב,גרינפלד

,המערעריםלשלושתוהמשותפתהעיקריתהמחלוקתגםשהיא,הראשונההמחלוקת
אופירחברתשללחלוקההראוייםברווחיםחלקםעלהחלהמסלשיעורנוגעת

.2011בשנתמכרומניותיהשאת)"החברה("מ"בעאופטרוניקה

שיעור המס המוטל על הרווחים
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.מייסדיהעלנמנוהמערעריםושלושת1976בשנתהוקמההחברה
הייתהוהיא1991בשנתאביב-בתלערך-לניירותבבורסהלציבורהונפקוהחברהמניות
.)"העידודחוק"(הוןהשקעותלעידודהחוקלפימסלהטבותזכאית
,הנסחרותהמניותבמכירתלהםשנצמחהריאליההוןמרווחחלק,המערעריםלטענת
שיעורשהוא15%בשיעורבמסחייב,החברהשללחלוקההראוייםברווחיםחלקםבגובה
כמתחייב,זאת.בחברהשמקורודיבידנדלגביהעידודלחוק47בסעיףהקבועהמס

.הכנסהמסלפקודת)1)(א(ב94סעיףמהוראות
מכירתלגביכללחלותאינןלפקודהב94סעיףהוראותכי,טען,זאתלעומת,המשיב
הואיחידבידימניותבמכירתהוראותאותןלהחלתתנאישּכן,המערעריםבידיהמניות
.)הקובעהמועד(1.1.2003לפנינרכשושאלו

שיעור המס המוטל על הרווחים
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סעיףמהוראותכמתחייב1.1.2003הינוהערעורמושאהמניותשלהרכישהיוםואילו
הנסחרערךניירבמכירתהוןרווחחישוב(הכנסהמסלתקנות3ותקנהלפקודה)א(יג105

.2002-ג"תשס,)נאמנותבקרןיחידהאומדינהמילווה,בבורסה
בידיולאחברותבידימניותבמכירתרקחללפקודה)1)(א(ב94סעיףכי,המשיבטעןעוד

.לחברותביחסהיאהעיקריתנפקותושּכן,יחידים
עלחלותאכןלפקודה)1)(א(ב94סעיףשהוראותייָקבעאםגםכי,המשיבטען,בנוסף

הקבועזההואלחלוקההראוייםברווחיםֵחלקםעלהָחלהמסשיעוראזאו,המערערים
.העידודלחוק47סעיףהוראותאתבענייננולהחילואין)25%(לפקודהב125בסעיף
אתודחההעיקריתבמחלוקתהערעוראתקיבל,דורות'אהשופטמפי,המשפט-בית

.האחרותהמחלוקותבשתיהערעור

שיעור המס המוטל על הרווחים
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בידיהמניותרכישתיוםב94סעיףלענייןגםלפיההמשיבעמדתאתדחהדורותהשופט
רכישתןמועדולא)לפקודה)א(יג105סעיףלהוראותבהתאם(1.1.2003הינוהמערערים
לחלוקההראוייםלרווחיםהנוגעבכלכי,וקבע)החברהייסודבעת,1976בשנת(המקורי

.לפקודהב94סעיףיחול)1.1.2006(147תיקוןשללתוקףמכניסתוָהחלשהצטברו
חללפקודה)1)(א(ב94סעיףלפיההמשיבשלהנוספתטענתואתגםדחהדורותהשופט

.לחברותביחסהיאהעיקריתנפקותושּכן,יחידיםבידיולאחברותבידימניותבמכירתרק
-וב125לסעיפיםהמפנות(הסעיףבהוראותלשוניעיגוןנעדרתזושתיזהרקלא,לדבריו

מעשיתנפקותאיןברובםאומהמקריםשבחלקהעובדהשגםאלא,)לפקודה)ב(126
רווחועלדיבידנדעלהמסשיעורזהּותלאור(ליחידיםביחסלפקודהב125לסעיףלהפנייה

.נסחרותמניותהמוכריחידעלחלותאינןב94סעיףהוראותכיפירושהאין,)הון

שיעור המס המוטל על הרווחים
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המערעריםשלֵחלקםעלשחלהמסשיעורמהווָּבחןדורותהשופטהמשיך,האמורלאור
.החברהשללחלוקההראוייםברווחים
ולא)15%(העידודבחוקהקבועהשיעורחללפיההמערעריםטענתאתקיבלהשופט

מסלחוזר4.3.7.5בפסקההאמורלאורהיתרבין,זאת.)לפקודהב125בסעיףכקבוע(25%
ג.א.צבענייןהדין-ובפסקלפקודהב94סעיףלגביהכנסהמסבחבק,3/2012הכנסה
ַמפנהלפקודה)1)(א(ב94שסעיףהגםכי,ַמבהירשהואותוך,)8783/14א"ע(תעשיות
ספציפישחוקהואהְּכלל,העידודחוקאתמזכירואינוליחידביחסב125לסעיףבמפורש
.כלליחוקעלגובר

שיעור המס המוטל על הרווחים
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העולההתנאיהתקייםלאלפיההמשיבטענתאתלקבלאיןכי,וקבעהוסיףדורותהשופט
פטּוריםשהםאובמסהתחייבהרווחיםלפיו"לחלוקהראוייםרווחים"המונחמהגדרת
.הדיבידנדחלוקתלמועדבמסהחיובמועדאתדוחותהעידודחוקהוראותשּכן,ממס
מסתשלםהחברההמניותשלהחדשיםהבעליםלידיבפועלדיבידנדיחולקכאשר,לדבריו
דחיית,כן-כמו.החלוקהלמועדנדחהרקותשלומובמסחיוב-בריהינםשהרווחיםכךחברות
הרווחיםאתלהשאירהעידודחוקתכליתעםאחדבקנהעולההדיבידנדחלוקתמועד

הניטרליותלערעורתביאזהבהקשרהמשיבעמדתוממילא,החברהברמתשנצברו
.להשיגמבקשלפקודהב94שסעיףהמיסויית

שיעור המס המוטל על הרווחים
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הדין בעניין דלק הונגריה-פסק
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היא2011משנתוָהחל2000בשנתבהונגריההתאגדה,מ"בעהונגריהדלק,המערערת§
.מסלצורכי"ישראלתושב"לנחשבת

Delekבמניותהחזקתההיההמערערתשלהעיקריהנכס§ US Holdings Inc.)דלק":להלן
US"(2001בשנתידיה-עלשהוקמהמסלצורכיב"ארהתושבתאמריקאיתחברהשהינה.

החזיקהההנפקהובעקבותיורק-ניובבורסתלציבורUSדלקמניותהונפקו2006בשנת§
.USדלקשלהמניותמהון68%-כשלבשיעורהמערערת

כולללסכוםבתמורהUSבדלקמהחזקותיהחלקהמערערתמכרה2013-ו2012בשנים§
.ח"ש2,560,000-כשל

2012המס-בשנתהמערערתהפחיתה,כאמורהמניותממכירתההוןרווחחישובבמסגרת§
,ח"ש282,802,605שלסךהפחיתה2013המס-בשנתואילוח"ש91,623,702שלסך

הדין-עּובדות פסק

31



32

ב94בסעיףכמשמעותם"לחלוקההראוייםרווחים"בהיחסיבחלקּהמדוברכיבטענה
חלשהיההמסבשיעוראלהרווחיםלמסותישוכיUSדלקשל–הכנסהמסלפקודת
.ב94סעיףאותולהוראותבהתאם,זאת.כדיבידנדמתקבליםהיואילו

הסכומיםאתלמערערתשהוציאהצוויםבמסגרתהוסיף,)נתניהשומה-פקיד(המשיב§
.94סעיףהוראותלהחלתזכאיתאינההמערערתלשיטתושּכן,כאמורשהופחתו

ב94שסעיףהיותכן-ועל"במסנתחייבו"לאשרווחיהזרהבתבחברתמדובר,לגישתו§
)ב(203לסעיףשּכןכללא)עקיףבזיכוישעניינו(לפקודה)ג(126לסעיףַמפנהאינולפקודה
"לחלוקהראוייםרווחים"בלהלהכירמקוםאין,)זרהבתבחברתעקיףבזיכוישעניינו(לפקודה
.ב94סעיףבאותוהקבועההמיסוייתהחלופהלפי

אתלפרוסהמערערתשלזכאותהשאלתסביבנעההצדדיםביןשהתגלעהנוספתמחלוקת§
.לפקודה)ה(91סעיףפי-עלUSדלקמניותממכירת,כאמור,להשנצמחההוןרווח

הדין-עּובדות פסק
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בכלהערעוראתקיבל,בורנשטין'שר"דהשופטמפי,לוד-מרכזהמחוזיהמשפט-בית§
.הפריסהבנושאהערעוראתודחהלפקודהב94סעיףהוראותלתחולתהקשור

גםכמוולתכליתןלפקודהב94סעיףלהוראותבורנשטיןהשופטנדרשהדבריםבראשית§
.שלבית-הדוהשיטהדהיינו,בישראלהחברותמיסוילשיטת

.בפקודההמעוגנים)ועקיףישיר(ממסהזיכויכלליאתבורנשטיןהשופטניתח,מכןלאחר§
נימוקיםמארבעהוזאת,המערערתעמדתאתבורנשטיןהשופטקיבל,המחלוקתשללגופה§

.עיקריים

הדין-פסק
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באופןלפרשיש"במסנתחייבו"המונחואת"לחלוקהראוייםרווחים"ההגדרהאת,ראשית�
לפקודה)ב(203-ו126,ב94בסעיפיםהקיימיםההסדריםשביסֹודהתכליתאתההולם
שהמונחכך,בפרטהבינלאומיבמישורחברותולמיסויבכללחברותלמיסויוהנוגעים

לפיהָחלההכוללתהמיסוישיטתבמסגרתבחשבוןהמובאמסכלמשמעו"במסנתחייבו"
.מניותיהובעליהחברהעלהפקודה

אך,הפקודהפי-על"מוטל"שאינואף,זרמסגם,וקבעבורנשטיןהשופטהוסיף,כך
הוא,דיבידנדחלוקתבעתזיכוימתןשלבדרךהישראליתהמיסוישיטתלתוך"מיובא"

.)הדין-לפסק74–69סעיפיםראו(ככזהלראותווישזהלעניין"מס"בבחינת
או(סניףבאמצעותל"בחופועלתישראליתחברהשבומצבביןלהבחיןמקוםאין,שנית�

82–75סעיפיםראו(זרהבתחברתבאמצעותפועלתהיאשבומצבלבין)ישראליתבתחברת
.)הדין-לפסק

הדין-פסק
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אתמֹוכרתישראלהאםחברתבודבריםמצבביןשונהמסלתוצאתמקוםאין,שלישית�
האםחברתבומצבלביןחברהבאותהנותריםהרווחיםכאשרהזרההבתבחברתמניותיה
.)הדין-לפסק88–83סעיפיםראו(המניותאתמכרהוזודיבידנדמשכה

התעלמותַמצדיקהאינהבלבד)ב(126לסעיףַמפנהלפקודהב94שסעיףהעובדה,רביעית�
,חברהשלרווחיהלמיסויהנוגעבכלהפקודהבהוראותהקיימיםהכולליםמההסדרים

המביאיםֶהסדרים(ידיה-עלהמחולקהדיבידנדולמיסויל"בחוהפועלתזרהחברהלרבות
ב94סעיףהוראותאתמחילעצמושהמשיבגםמה,)שלבי-דובאופןמוטלהמסכיבחשבון
ישכיבכךבהכירו)ב(126סעיףלהוראותכפופהאינההדיבידנדחלוקתשבהןבנסיבות
.)הדין-לפסק99–89סעיפיםראו(תכליתיבאופןאלוהוראותלפרש

הדין-פסק
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*:24/2016'מסבדיווחחייבתעמדהאתסותרבורנשטיןהשופטשלהדין-פסק§
זרהחברהשלמניותבמכירת)ל"רר(לחלוקהראוייםרווחיםחישוב–2016/24'מסעמדה

ייכללו,זרהחברהשלמניותמכירתבעת,לפקודהב94בסעיףהמונחכהגדרתל"הררבקביעת"
מחוץהמופקיםהזרההחברהשרווחיכך,בישראל'במסשנתחייבורווחים'רקהמיסוייתבחלופה
".לפקודהב94לסעיףבהתאםל"ררמהוויםאינםלישראל

".ל"הרררווחי אקוויטי של חברה זרה הכלולים בחישוב "בנושא 38/2017' ראו גם עמדה חייבת בדיווח מס* 

הערות ותובנות
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לעמדותבסיסלהוותעשויההוןרווחלביןדיבידנדמשיכתביןהמיסוייתהניטראליות§
.מעניינותמשפטיות
שלחלקּהלגבי,יחויבזרהחברהבידיישראליתחברהמניותבמכירתהוןרווח:למשל
.דיבידנדלגביהרלבנטיתבאמנההקבועבשיעורבמס,לחלוקההראוייםברווחיםהמוכרת
בגיןלחלוקהראוייםרווחיםלחישובוזכאי2017בשנתמניותשמכריחיד:נוספתדוגמה
תיקוני(הכלכליתההתייעלותלחוק97סעיףהוראותלתחולתלטעוןעשויזומכירה
דהיינו,2016-ז"התשע,)2018-ו2017התקציבלשנותהתקציביעדילהשגתחקיקה
.נוסףמסללא25%שלמסלשיעור

:כגון,מעניינותלתוצאותלהביאעשויה"מס"למונחהמשפט-ביתשלפרשנותוגםכך§
.זרמסהחזרבגיןלפקודה)24(9סעיףהוראותהחלת

.העליוןהמשפט-לביתהדין-פסקעלערעורהגישההמדינה§

הערות ותובנות
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