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אחיקם סטולרשופטהכבודבפני 

אם.סי.אל. קניון דרורים  בע"מהמערערת:
ואח' ע"י ב"כ דורון לוי

נגד

פקיד שומה פתח תקווההמשיב:
גלית פואהע"י ב"כ מפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי), עו"ד 

פסק דין

נוסח(הכנסהמסלפקודת) ב(152סעיףלפילמערערתהמשיבשהוציאצועלערעורבפניי

שולםאשרתקבולשלסיווגולשאלתנוגעתהסוגיה"). הפקודה: "להלן(1961א"התשכ), חדש

.  המערערתשלהבת-חברתידיעל, ן"נדלשיערוךמרווחישמקורו, כדיבידנדלמערערת

"בהכנסהמדוברהאם: היאהצדדיםביןהמחלוקת במסהחייבתמההכנסה" המנוטרלת, 

שהםבכספיםמדוברשמאאו, המערערתשטענהכפי-לפקודה) ב(126סעיףלפי, חברות

.  המשיבשטעןכפי-לפקודה) א(126סעיףלפי, במסהחייבתמההכנסהחלק

6,371,035₪שלסךמתוכו, 10,600,000₪שלבסכוםלמערערתששולםבדיבידנדהמדובר

השנויהריאליהמססכום. המערערתשלהבת- חברתשבבעלותן"נדלשערוךמרווחינבע

. 2,151,929₪הואבמחלוקת

רקע

בייעוץועוסקת2.1.2008ביוםהוקמהאשר, פרטית, ישראליתחברתהיאהמערערת.1

. ן"הנדלבתחוםושיווק

(להלן: מ"בעמניביםנכסיםן"נדלדלקמחברתרכשההמערערת14.10.2009ביום. 2

. פ.חמ"בעדרוריםקניוןחברתשלמניותלרכושוזכויותמניות, )"חברת דלק נדל"ן"

, הבת- חברתשלמהמניותבמחציתבעליםהפכהכך ו") הבת- חברת": להלן(512046145

").  יאנטרהחברת":להלן(513155317. פ.חמ"בעיאנטרהחברתלצד

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/44118-10-14.pdf
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המסחריהמרכזמצוישעליומקרקעיןבנכסהחכירהזכויותבעלתהיאהבת- חברת

.לקניוןהסמוכההדלקתחנתשלהחכירהמזכויות51%-כבעלתוכןדרוריםקניון

' ר(26,000,000₪עלעמדלמערערתשנמכרווהזכויותהמניותבעדהתמורהסכום.3

דלקחברתעםהלוואהרכישתהסכם; 2/מש- יאנטרהחברתעםנאמנותהסכם

יאנטרהלחברתהמערערתביןנוסףוהסכם5/מש-המניותמכרהסכם; 6/מש-ן"נדל

). 3/מש–

החשבונאותכלליאתלראשונהליישםהבת- חברתבחרה, 2008לשנתהכספיבדוח.4

IFRS,שווילמודלבהתאםהמקרקעיןאתולשערך,40' מסחשבונאותתקןביניהם

שלמצטברבסכוםהקניוןאתהבת- חברתשיערכה, זהמודלפיעל). 7/מש' ר(הוגן

):הערעורנימוקיאתהמפרשתבהודעההמערערתפירוט' ר(כדלקמן35,065,000₪

;26,217,000₪–2007המסשנתוכוללעדהמסשנותבגיןא.

;4,603,000₪–2008המסשנתבגיןב.

.4,245,000₪–2009המסשנתבגיןג.

שלבסכום(מהשערוךהמסהשפעתניכוילאחרשבומצבתראההמערערת.5

שללסךהמסתכמת, לחלוקהשיערוךקרןיתרתהבת- תלחברנותרה), 7,947,930₪

שללסךהמסתכמים, שיערוךמרווחיאינושמקורםנוספיםעודפיםו27,117,070₪

, מניותיהלבעלילחלקאפשרותהיתההבת- חברתל, הכלבסך, כלומר. 8,457,930₪

. 35,575,000₪שלסכום, 2009שנתבסוף

בסכום, מניותיהלבעלידיבידנדיםחלוקתעלהבת-חברתהחליטה9.12.2009ביום.6

ברווחיהוא12,742,070₪שלהסכוםמקור, זהסכוםמתוך. 21,200,000₪של

סךעלעמדהכוללמהדיבידנדהמערערתשלחלקהכימחלוקתאין. הקניוןשיערוך

שלבסךהואהמערערתשלחלקה, הקניוןשיערוךרווחימתוך. 10,600,000₪של

6,371,035₪.

המערערתטענות

, 2009המסבשנתהבת- חברתמנתקבלהאשרמדיבידנדההכנסה, המערערתלעמדת.7

המנוטרלתמדיבידנדהכנסהבבחינתהיא, הקניוןשיערוךברווחימקורהאשר

) ב(126סעיףלהוראותבהתאם, המערערתשלחברותבמסהחייבתמההכנסה
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לצרכיכדיבידנד, שיערוךמרווחיהמחולקבדיבידנדלהלהכיריש, לשיטתה. לפקודה

אומסכפלמהטלתלהימנעמנתעל, התאגידידיעלהמחולקאחרדיבידנדככל, מס

. רצויבלתימיסוי

התנאיםבכלעמדוהבת- חברתידיעלהדיבידנדיםחלוקתכיטענההמערערת.8

"), החברותחוק: "להלן(1999–ט"התשנ, החברותחוקלהוראותבהתאםהנדרשים

מבחן"ו" הרווחמבחן"לפי, רווחיםחלוקתבדברלחוק302סעיףלהוראותלרבות

רווחיםחלוקתמתנותאינןהחברותחוקהוראות, לשיטתה, כןכמו". הפירעוןיכולת

.במסלחבותנתוניםהמחולקיםהרווחיםבהיות, בתאגידהמניותלבעליכדיבידנד

לאכיוטענהלפקודה) ב(126סעיףלהוראתפרשנותהבאריכותפירטההמערערת.9

מתוךיהיההמחולקהדיבידנדשמקור, המחוקקשלכלשהידרישהקיימתהיתה

דהיוםבמתכונתוהסעיף, לטענתה. חברותבמסחייבתהכנסהבגדרשהינם, רווחים

ההחרגה, ולכןלישראלמחוץהמתקבליםלדיבידנדיםמיוחדתהתייחסותלתתנועד

וביןחשבונאיברווחשעסקינןבין, חלהלפקודה) ב(126בסעיףהמחוקקקובעאותה

כי, סברהעוד. בישראלהואההכנסהמקורהאםלשאלה, חייבתבהכנסהשעסקינן

מתייחסאלאלפקודה1סעיףלפייתפרשלאהסעיףבלשון" הכנסות"מונח

". רווחים"ל

ברמהאשראדםבניחברידיעלתיעשהשהחלוקהבכךדיכיטענההמערערת.10

, המחולקתההכנסהבשלזהמסשילםאםבין, בישראלחברותבמסחייבהעקרונית

חברותמסחבתהכנסהזוהיתהלאאםובין, בגינההמסמתשלוםהופטראםבין

.ועיקרכלל

שמקורוהדיבידנדחלוקתעלחברותמסלהטילשהבקשההמערערתטענהעוד.11

שיקוףידיעל–שלביחדמיסוי–חדשהמיסוישיטתיוצרת, ערוךהשברווחי

הן: זאתמאפשרותאינןהפקודההוראותבומקום, מיסוילצרכיהמחלקתהחברה

הנכסמימושבמועדאינואשר(השערוךרווחיחלוקתעם, במסהחיובמועדלעניין

חדמיסוישיטתיצירתי"ע(במסהחיובאופןלענייןהן); המימושעיקרוןאתונוגד

דיבידנדחיובי"ע(ההכנסהעליוטלאשרהמסשיעורלענייןוהן); מאיןיששלבית

).הפקודהלהוראותבניגוד, חברותבמס
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המשיבטענות

כמשמעותההכנסהמהוויםאינם, הבת- חברתשלן"הנדלשערוךרווחיטען שהמשיב.12

, הבת-חברתמשהתקבלהדיבידנדלפיכך, . הבת-חברתבידי, לפקודה1בסעיף

עלבמסחייבאלאלפקודה) ב(126סעיףבתחולתנמצאאינו, ן"נדלבשערוךשמקורם

. לפקודה) א(126סעיףהוראותלפיחברותמסובשיעורלפקודה) 4(2סעיףפי

בומצבלמנוענועדלפקודה) ב(126בסעיףשנקבעההסדרכי, המשיבהוסיףעוד.13

חברותמסישולםשלאמנתעלכינקבע, כןעל. שלבי- רבלמסשלבי-הדוהמסיהפוך

בישראלושנצמחושהופקובהכנסותשמקורם"דיבידנדים, אחתמפעםיותר

לא" ...חברותבמסהחייבאחראדם- בנימחברתבעקיפיןאובמישריןשנתקבלו

בבסיסהמונחתהמוצאהנחת. המקבלתהחברהשלהחייבתבהכנסתהייכללו

, המחלקתהחברהשלבהכנסההואהדיבידנדיםמקורכיהינה, האמורההסדר

קוזזהאםגם(חברותבמסלחיובנתונהוהיתההחייבתההכנסהבחישובשהובאה

). בפקודהאחרותהוראותבשלהפסדכנגד

נתונהשהיתההכנסהשהםשל החברת המחלקת,ברווחיםמדוברלא, דנןבעניין.14

הופטרולא, במסחויבולאהבת- חברתשלהשערוךרווחי, כלומר. חברותבמסלחיוב

) ב(126סעיףאתלהחילמקוםאיןלכן. מיוחדמסשיעורלהםנקבעולאכדיןממס

.לפקודה

הלוואההבת- חברתנטלההדיבידנדחלוקתלצורךכיהוסיף,בסיכומיוהמשיב.15

שולםזוהלוואהבאמצעות). 7/מש' ר(21,300,000₪שלכוללבסכוםמהבנק

העסקהממתווהכחלק, יאנטרהוחברתהמערערת, המניותלבעלותהדיבידנד

12' עמ13.9.2016מיום' פרו' ר(הבת- חברתבן"נדלדלקחברתשלמניותיהלרכישת

). 23-28, 21-22, 14-15' שו13' עמ, 22-23' שו

למערערתשימשה, למערערתהבת- חברתבידיהדיבידנדחלוקת, המשיבלטענת

לרכישתגםכמון"נדלדלקמחברתהבת- חברתמניותלרכישתמימוןכמקור

שלבסךהעתבאותהוהסתכמהיאנטרהלחובתשנזקפהן"נדלדלקמחברתההלוואה

4,950,000₪ .
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והכרעהדיון

. מטעמההעדיםהעידהלאהמערערת. 16

המשיבידיעלנגדיתלחקירהזומן, במערערתל"ומנכהמניותבעל, ליפיןחןמר

"להלן( בכירומפקחח"רו, אייזנברגאסףמרהעיד, המשיבמטעםעוד"). ליפיןמר: 

"). אייזנברגמר: "להלן(תקווהפתחשומהבפקיד

הערעורדיןכימסקנהלכללהגעתי, הראיותוכללהטענותבכתביעיוןלאחר.17

. זומסקנתישביסודהנימוקיםלהלן. להידחות

הנורמטיביתהמסגרת

לחוק302סעיף. החברותחוקסעיף ההגדרות לבלמצואניתןלדיבידנדהגדרה. 18

: מבחניםשנילפיחלוקהלבצעיכולהחברהולפיו,מותרתחלוקהמהיקובעהחברות

מעיון. הפירעוןיכולתומבחן,המקובליםהחשבונאותכלליעלהמבוסס, הרווחמבחן

הקלותלמצואניתןאך", דיבידנד"למונחמהותיתהגדרהאין, הכנסהמסבפקודת

, החברהמרווחיבפועלהשתלםדיבידנדכיההנחהעלהמתבססות, מסוימותמס

: חברותמסהכנסהאותהבגיןשולםכאשר 

: קובעלפקודה) א(126סעיף.19

אדם יוטל מס שייקרא - על הכנסתו החייבת של חבר בני"(א)

. "26.5%"מס חברות", בשיעור של 

: קובעלפקודה) ב(126סעיף

בחישוב ההכנסה החייבת לפי סעיף קטן (א) לא תיכלל "(ב)

או מדיבידנד שמקורם בהכנסות הכנסה מחלוקת רווחים

שהופקו או שנצמחו בישראל שנתקבלו במישרין או בעקיפין 

אדם אחר החייב במס חברות, וכן לא תיכלל - מחבר בני

הכנסה שנקבע לגביה שיעור מס מיוחד."
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חברותבמסחייבתהחברה-שלבי-דומודלעלמבוססבישראלחברותמיסוי, כידוע.20

המסלשיעורמשליםמסבשיעורמחויביםמניותיהבעלי, החייבתהכנסתהבגין

. כדיבידנדהחברהרווחימחולקיםוכך, המלא

- מחברתהמחולקדיבידנדולפיולפקודה) ב(126סעיףחל, רגילדבריםבמצב, ככלל.21

לא, ומשכךהאם- החברתשל" החייבתההכנסה"בגדרילייכללאאם-לחברתבת

היסודהנחתעלמושתתלפקודה) ב(126סעיף. במסהאם-החברהאתיחייב

. המחלקתבחברהבמסחויבוכבר, כדיבידנדהמניותלבעליחולקואשרשהרווחים

ידיעלמסישולםבושכזהבאופןשלבי- תלתמיסוילמנועהסעיףשלמטרתו

ידיעלנוסףמסוישולםהמקבלתהחברהידיעלנוסףמסישולם, המחלקתהחברה

המניותבעליעלרקמסמוטללפקודה) ב(126סעיףלפי,כך. הסופייםהמניותבעלי

)).22.6.2015(ורבין'ז' נגדוליםלמפעליםשומהפקיד7566/13א"ע(בשרשורהסופיים

) ב(126לסעיףבתיקוןדנה, רבינוביץיאירח"רובראשותבמסלרפורמההועדה.22

הסוגיה, אמנם. ל"בחובהכנסהשמקורולדיבידנדפטורלביטולהנוגעבכללפקודה

שלמהמלצותיההמחוקקכוונתאתלהביןניתןאך, מענייננואינההבינלאומית

' ר(לפקודה) ב(126בסעיףהגלומהההטבהבבסיסהעומדלרציונלבקשרהוועדה

שעולהכפי, המחוקקידיעלאומצוהוועדהמסקנות). 110' עמ, הוועדההמלצות

' מסתיקון, הכנסהמספקודתלתיקוןח"הצ(לפקודה132' מסלתיקוןההסברמדברי

:להלן) 8.7.2002, 3156חוקהצעות, 02002ב"התשס, 132

תושבתחברהבידיהמתקבללדיבידנדממספטורניתןכיום"

הרווחשעלהנחהמתוך, ישראלתושבתבחברהשמקורו, ישראל

מקוםאין, ולפיכךחברותמסבישראלשולםהדיבידנדחולקממנו

.)ס.א-במקוראינןההדגשות" (.מסכפללהטלת

בשערוךשנוצר, הנהוגהחשבונאיהדיווחבשינוישמקורובדיבידנדעסקינן, בענייננו.23

ידיעלבגינומסשולםטרם, המסדינילפיאשר, הבת- חברתשלהמקרקעיןנכס

. מימושומועדהגיעוטרםהואילהבת- חברת

להשקעהן"נדל–16' מסישראליחשבונאותתקןפורסם2007פברוארבחודש.24

תקניםמקבוצתכחלק) המערערתציינהאותו40' מסחשבונאותלתקןמקביל(

תחתההוגןשוויולפייוצגהנכסלפיו" מחדשהערכה"שלבמודלבחירההמאפשרים

שלהבמאזןלהשקעהן"נדלנכסילהציגחברהרשאית, זהתקןלפי. מסוימיםתנאים
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ערכווביןהנכסעלותביןההפרש. עלותופיעללהציגובמקום, שוויופיעל

לצרכיהתאמהדוחלצרףהחברהעל. חברהשלהפסדאולרווחנחשבהמשוערך

. במסחייבאינוולכןמומשטרםשהרווחמשום, המס

המקובליםהחשבונאותכלליפיעלנעשההחברהשלהחשבונותניהוליובהר, כי .25

הניהוללצד. הפיננסימצבוואתהעסקפעילותאתמשקפים, אלו. המסחרבעולם

החייבתההכנסהאתלקבועכדי, מסלצורכיחשבונאותמתבצעת, הרגילהחשבונאי

לביןמסלצורכיהדיווחמערכתביןהפערעלהמשפטביתעמד, אחתלא. במס

' נגדוליםלמפעליםשומהפקיד3348/97א"ע' ר(החברהשלהפיננסיהדוחמערכת

מ"ע; 67' עמ, 2-ה)2001(2/טומיסים,מ"בענאמנותקרנותלניהולחברה, דיקלה

5/כדמיסים, תקווהפתחשומהפקיד' נ' ואחקליימןדוד1185/05, 1184/05, 1183/05

).260' עמ, 29- ה)2010(

נכסעלייתבחשבוןתובאהרגיליםהחשבונאותכלליפיעלשבומצבנוצר, כןאם.26

תובאהמקרקעיןערךעליית, המסדיניפישעלבעוד, הנכסשערוךבעתמקרקעין

שאינו, חשבונאירווחלהיווצרעלול, שכזהבמצב. הנכסמימושבעתרקבחשבון

המקרקעיןנכסשערוך. המסדיניפיעללמסותוניתןושלאמסלצרכיכהכנסהמוכר

מהווהאינולכן, המשוערךמהנכסעתידיתקבוליםתזריםהיווןמעיןהוא, זהבשלב

.לפקודה) ב(126סעיףכדרישתנצמחואושהופקוהכנסות

שהינם, אקוויטילרווחיביחסהרווחתהגישהאתזהלענייןלהסיקניתן.27

נקבע. המאזניהשווישיטתמיישוםכתוצאהרושמתשחברההפסדים/רווחים

ניתןלאולכןלפקודה1סעיףלפי" הכנסה"מהוויםאינםאקוויטישרווחי, בפסיקה

אירוע" (מסאירוע"נדרש" הכנסה"להגדירמנתעל. החייבתההכנסהאתמאלולגזור

אובהכנסהלהכירניתןלאובלעדיו) בחוקהקבועההתרחשותאומסויםמימוששל

. הפסד

עניין (להלן: ")23.11.2010(חיפהשומהפקיד' נברנעעליר"ד906/07') חי(מ"בע.28

הנשיאה' ס(וסרקרוג' שהשופטתכבודי"ע, בחיפההמחוזיהמשפטבית, ")ברנע

עלשחושבוברווחיםכשמקורו, כדיבידנדשדווחוהתשלומיםסיווגבשאלתדן), דאז

כפיבפועלרווחיםפיעלולאהחברותדינילפיהמקובליםהחשבונאיםהכלליםפי

שלבשווידיבידנדיםהבכיריםלעובדיםחילקההחברה, שם. המסדינילפישמתבקש

ואףמזערייםרווחיםעלאושוטפיםהפסדיםעלשדיווחהבעוד30,000,000₪-כ
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חלוקתעלמדוברלאכילמסקנההגיעהמשפטבית. הלוואותלקחתנדרשה

:נקבעכך. בהתאםלמסותשיש, עבודההכנסתעלאלאדיבידנדים

לחלוקהניתניםבפועלהחברהרווחירקהכנסהמספקודהלפי

שהואהנחהמתוך, מוגבלמסבשיעוראותוומזכים", דיבידנד"כ

רפאלאמנון(חברותבמסנשאכברממנושהרווחלאחרחולק

רפאל: להלן). 2009(171-178הכנסהמסלזרשלומיבהשתתפות

אוכספיםמניותיהלבעליחברהחילקהאםוכך)). הכנסהמס/ולזר

ביצועבאופןוהיה, החלוקהסכוםכדירווחיםלהשהיומבלירכוש

כזוחלוקהתיחשבלא, העצמיהונהאתלהקטיןכדיהחלוקה

".דיבידנד"ל

", לחלוקהראוייםרווחים"הינםאקוויטירווחיהאם, השאלהכיטענההמערערת.29

אקוויטירווחידין, לטענתה. דנןלענייןרלוונטיתאינה, ברנעדיןבפסקשנדונוכפי

לפקודה' ב94סעיףהוראותובחינת, כהכנסהסיווגםלעניין, שיערוךרווחיכדיןאינם

) ב(126בסעיףהנדרשיםלתנאיםזההאינה) לחלוקהראוייםברווחיםהעוסק(

ללמודניתןאך, אקוויטיברווחיעסקינןלאאמנם, לדידי. כאןשנדוןכפי, לפקודה

, חשבונאיבתחשיבביטוילידישבאיםהרווחיםלמעמדבקשרבעניינםמההלכה

.  המסמדיניבשונה

ראוייםרווחיםהאמנם-בישראלחברותביןדיבידנד"במאמרושגיאנדבח"ורוד"עו.30

:כך, השוניעלעמד) 131-א) 2003אוגוסט(4/יזמיסים" (לחלוקה

כהכנסה' תיכלללא'מסוימתשהכנסה, מהעובדהלגזוראין, לטעמי"

מדובראיןכי, הואהנכון; בפטורשמדוברהעובדהאת, חייבת

רווחיכגוןשהכנסות, לכךלהובילעלולהיגיוןאותו. כללבהכנסה

WINDFALL ,אקוויטירווחידוגמתחשבונאיותהכנסותאו

ששיטתבעוד', פטורות'הכנסותייחשבו, המסמבסיסשהוצאו

"כללהכנסותבהןרואהלאבישראלהנהוגההמיסוי

) א"ת(מ"בעאלטוביהמגןהשופטכבוד, חברישלמדבריוגם, לענייננוללמודניתן.31

:")עניין קליימן(להלן: ")5.8.2010(תקווהפתחשומהפקיד' נקליימןדוד1183/05

בעולמםמותרתאקוויטימרווחידיבידנדחלוקתכיאניחאםאף"

אחרתהוראהאיןעודכל, ללמדכדיבכךאין, החברותדינישל
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משפטשלבעולמוהכנסההינםהאקוויטירווחיכי, המסבחקיקת

אתמגדיר1999- ט"תשנ, החברותבחוק302סעיףבעוד, כך. המס

ימימהמימיםהיאהלכה", מקובליםחשבונאותכללילפי"הרווחים

כאשרובפרטהמסיםדיניהוראותמפנינסוגיםאלועקרונותכי

סכוםהקטנתלשם" ינוצלו"החשבונאייםהעקרונותכיחששקיים

.המסתשלוםדחייתלשםאובמסהחייבתההכנסה

כי, נקבעשם. משפחתיתחברהשלבעניינהעוסק, קליימןבענייןהדיןפסקכי, יוער.32

החברהשלמהכנסהשחולקוכרווחיםייחשבלאאקוויטיברווחישמקורודיבידנד

. לפקודה) 4(2סעיףמכחלמסותםישאלא, לפקודה) 1)(א(64סעיףולפיהמשפחתית

אינםאקוויטירווחישדיןכיוון, לענייננורלוונטיאינוזהדיןפסק, המערערתלשיטת

) 1)(א(א64סעיףהוראותבחינת, וממילאכהכנסהסיווגםלעניין, שיערוךרווחיכדין

ההכנסהסוגכדיןאינו, ההכנסהסוגלענייןמשפחתיתחברהבמיסויהדן, לפקודה

. לפקודה) ב(126סעיףמהוראותהנלמדת

עמדתעםאנידעיםתמים, זהלענייןקליימןהדיןפסקביןהנסיבתיהשוניאףעל

שמקורודיבידנדשלמעמדואתקליימןהדיןמפסקלהסיקניתןשאכן, המשיב

רווחיבשערוך, חשבונאיםברווחיםשמקורובדיבידנדהמדובר. ן"נדלשערוךברווחי

הרווחים, לאואםוביןמשפחתיתבחברהעסקינןאםבין. מומששטרםן"נדל

של" חייבתהכנסה"בחשבוןהובאוולאהפקודהלפיהכנסהבגדראינםהחשבונאים

. לפקודה) ב(126סעיףאתלהחילהצדקהאיןולכןהבת- חברת

במסחייבתשאינהמותרתחלוקההיאהשערוךרווחישחלוקתסברההמערערת.33

הדיבידנדחלוקתאתמתנהאינוהחברותשחוקבטענהתמכה, עמדתהאת. חברות

ידיעלשניתןדיןפסקעלוכן, במסלחבותנתוניםהיוהמחלוקיםשהרווחיםבכך

ציודעיט, 54/89) א"ת(ה"בעמ) פלפל' השכבוד(אביבבתלהמחוזיהמשפטבית

(10.10.1991(גדוליםלמפעליםשומהפקיד' נמ"בעליצואצבאי "להלן)  דיןפסק: 

דינילצורך" החייבתההכנסה"הקביעתדרךביןוהכרחיישירקשראיןלפיו"), עיט

. החברותדיניפיעלכדיבידנדלחלוקההראויהרווחקביעתדרךובין, המס

, מפעלשלהחשבונאיתההכנסהשביןבפערהמשפטביתעסק, עיטדיןבפסק.34

הכנסהמסחוקבהוראותהיההסכומיםביןלהפרשהמקור. שלוהחייבתלהכנסה

" אינפלציוניניכוי"במסלצרכישהכירו, 1982- ב"התשמ), אינפלציהבתנאימיסוי(

הקבועהמופחתהמסשיעורכינקבע. הנישוםשלהחייבתהכנסתוקביעתטרם
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בגובהדיבידנדעלרקהוא, 1959- ט"תשי, הוןהשקעותעידודלחוק) א)(2)(ב(47בסעיף

כילטענהמקוםאין: "כינקבע, היתרבין. חברותמסניכוילאחרהחייבתההכנסה

". במסשחויבורווחיםמתוךרקדיבידנדלחלקמותרלחברה

ציודעיט' נגדוליםלמפעליםשומהפקיד, 5264/91א"עערעורהוגשזהדיןפסקעל.25

(29.11.1995(מ"בעליבוא "להלן)  דעתונגד, דעותברובשנדחה") עיטערעור: 

בשיעורמסלנכותישהאםבשאלהעסקהערעור. לוין' דהשופט' כבשלהחולקת

לאחרהחייבתההכנסהבגובהמדיבידנדרקשמאאושחולקהדיבידנדמכלמופחת

כיכהן-שטרסברג' השכבודשלעטהפריהרובדעתידיעלנקבע. חברותמסניכוי

כך, החייבתההכנסהעללהטבההזכותאתביססהוןהשקעותעידודלחוק47סעיף

). חברותמסשינוכהמבלי(הדיבידנדמכלמופחתבשיעורמסלנכותשיש

: כך, המסדינישלמטרתםעללויןהשופטכבודעמד, מיעוטבדעתכי, יוער

רווחיואחרילהתחקותהינהאינפלציהבתנאיהמיסויחוקמטרת"

הכנסהמסישלםשהנישוםכךלידיולהביאהנישוםשל" האמיתיים"

להעניקאינההחוקשלמטרתו. בלבדהריאלייםרווחיובעבור

זכאיהיהלא) אינפלציהבהיעדר" (הרגיל"במצבאשרהטבותלנישום

השפעתאתלנטרלבאאינפלציהבתנאיהמיסויחוק. כלללהן

לאאשר, מאיןיש, חדשותזכויותלנישוםליתןבאולאהאינפלציה

."ועיקרכלל, אינפלציהתנאיבהיעדר", הרגיל"במצבבידוהיו

הוןשערוךברווחיהעוסק, דנןלמקרהביחס, עיטמענייןללמודשיש, סבוראינני.26

, המחלקתהחברה, הבת-חברתבובמקרהלפקודה) ב(126סעיףיחולהאם, ובשאלה

חלקמהוויםאינםהשערוךשרווחימשוםהשערוךרווחיעלמסשילמהלא

, זאת לאור השוני שבין שאלת מיסויים של רווחי שערוך "החייבתההכנסה"מ

עיט), לבין שאלת מקרקעין (שטרם נדון לאשורו עד למועד מתן פסק הדין בעניין 

מיסוי בתנאי אינפלציה; לאור מטרות דיני המס ובהתאם להלכה העדכנית בעניין, 

כפי שתפורט להלן:

שערוךבסיסעלשחולקדיבידנדשלמסלצרכיסיווגואופןלענייןהמנחההדיןפסק.27

' נפרלאביעד8500/10א"בע, העליוןהמשפטביתידיעללראשונהניתן, הוןנכסי

. )"פרלדיןפסק":להלן(ובראן'גהשופטכבודי"ע, )10.9.2012(ירושליםשמהפקיד

ככלהמסדיניעםהתאגידיםדינימערכתשללהאחדהלשאוףישכי, נקבעשם
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. החברותבחוקכהגדרתוהואדיבידנדעלשיחולשהמסכך, מהותיתמבחינההניתן

דיניבמסגרת, להימצאיכולאינוהוןמשערוךחשבונאירווחכלכינקבעזוגישהלפי

.  לדיבידנדכמקור, המס

הדיווחביןהפעריםבשללעלותשיכוליםהקשייםעלעמדובראן'גהשופטכבוד. 28

:הבאבאופן, המיסויילדיווחהחשבונאי

תכליתביןרבדמיוןישכימצאתיהנדוןבמקרה, להלןשיוסברכפי"

" דיבידנד"המושגיםהגדרתלענייןהחברותדיניותכליתהמסדיני

בחוקכמובנו" דיבידנד"-ו) מדיבידנדהכנסה(לפקודה) 4(2סעיףמכוח

הפוךוכמעטשונהבאופןהמונחיםאתלפרשישכיקביעה. החברות

, שיוסברכפי, כך. קשותמשפטיותתוצאותשלארוכהלשורהמובילה

תכליתאתמתוכןלעקרהמסדיניבאמצעותמאפשרתזופרשנות

אף, זאתלצד. החברותדיניבמסגרתדיבידנדחלוקתעלההגבלות

, וסבוכותקשותשאלותלהתעוררעלולותעצמוהמיסויבמישור

החברהשלריאליותמהכנסותשלאשחולקדיבידנדכיייקבעבאם

, לדוגמאכך.המניותבעלברמתאוהחברהברמתלמסכפוףאינו

, הוןנכסישלממומשתלאערךעלייתבסיסעלהדיבידנדחולקבאם

בעתהערךעלייתתמוסהכיצדהשאלהמתעוררת, זהבמקרהכנטען

השבחכללשכן(רווחכלצמחלאלמעשהלחברהבומקום, המימוש

תוכלהאםהיאהמתעוררתנוספתשאלה). המניותבעלילידיהועבר

ששולםהמסאתהשבחבגיןשישולםהחברותממסלנכותהחברה

ששיעוריהאפשרותנוכחבפרט, זאת. היחידידיעלהדיבידנדבגין

זהשוניםיהיוהדיבידנדעלהמוטליםהמסושיעוריהחברותמס

לשלםתוכללאשהחברהבמידהיותראףקשההופכתזושאלה. מזה

להיפרעהמסרשויותיכולותהאםלשאלהמענהותדרוש, המסאת

הנובעיםקשייםלהתעוררעלולים, בדומה. המניותמבעלישירות

עלהמסלשיעורזהההשבחמסשיעוראםאף, כך. המיסויממועד

אתיקבלוהמסשרשויותהואזוחלוקהשלהיוצאהפועל, דיבידנד

להתעוררשעלולנוסףקושי. בפועלהנכסמימושלפנירבזמןהמס

הנכסיםשערוךבסיסעלהדיבידנדחלוקתלאחרשבובמצבהוא

מחולקהחברותמסלאחרוהרווח, החברהידיעלהנכסממומש
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בסיסשעלהואהיוצאהפועל, זהבמצב. המניותלבעליכדיבידנד

אחתפעם, השבחמסכוםכפולסכוםלחלקהחברהתוכלנכסאותו

(.המימושבסיסעלשנייהופעםהשערוךבסיסעל אינןהדגשות" 

)פרלהדיןלפסק35פסקה' ר.; ס.א–במקור

ההפוכותהגישותעלבפירוטובראן'גהשופטכבודעמד, פרלהדיןפסקבהמשך.29

חוקבין" דיבידנד"המונחפרשנותלענייןהמשפטבתיתבפסיקביטוישמצאו

ביחסהרווחתהכפילות); פרלהדיןלפסק37-39פסקאות' ר(המסלדיניהחברות

מסנציבותבהנחיותביטוילידישבאכפיהכנסהמסלצורךדיבידנדהמונחלפרשנות

בספרותזהלענייןהשונותהגישותוכן) פרלהדיןלפסק40-41פסקאות' ר(הכנסה

).  פרלהדיןלפסק42-44פסקאות' ר(המשפטית

:כךנקבעהחברותחוקתכליתמולהמסדיניתכליתעל.30

ההכנסהומבחן, החברותבדיניהרווחמבחן, מהותיתמבחינה"

הכללמטרת, המקריםבשני. אחדרעיוניממקורנובעים, המסבדיני

שלישייםבגורמיםלפגועמניותבעלשליכולתואתלצמצםהיא

, הפירעוןיכולתומבחןהרווחמבחן, כך. בחברהשליטתומכוח

היכולתאתמניותמבעללמנועייעודם, החברותבחוקהקבועים

תכלית, זהבסיסעל. בחברהשליטתובאמצעותבנושיםלפגוע

יוכלוממנו, החברהשלהריאליההוןעללהגןהיאהחלוקהמבחני

להטילהיאהמסדיניתכלית, בדומה. הצורךבשעתנושיםלהיפרע

בפקודההקבועבשיעורמסהנישוםשלהריאליתהכנסתועל

תכלית, אחרותבמילים. חסרמיסוי, ומאידך, מסכפל, מחד, ולמנוע

ובעליהחברה(מהנישומיםלמנועהיא, הנדוןבהקשר, המסדיני

בעליושלהחברהשלכנושההמסברשויותלפגוע) מניותיה

כךלצורך. הנכוןהמיסויובמועדאמתמסגבייתולאפשר, המניות

פקידעלחובהואין, העסקהשלהאמיתיתהכלכליתהמהותנבחנת

לעסקאותהנישומיםשנתנוובמונחיםבהגדרותלדבוקהשומה

".שביצעו

...
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שיערוךסמךעלדיבידנדיםחלוקתהמאפשרתפרשנות, זהבהקשר"

כלאםוביןמוניטיןאםבין, מקרקעיןנכסיאםבין(הונייםנכסים

עלולה, חשבונאייםרווחיםבסיסעלחלוקה, משמע), אחרנכס

המסדיניובמישורבנושיםלפגיעה, החברותדיניבמישור, להוביל

–לא במקור הדגשות."(הציבוריובאינטרסהמסבגבייתלפגיעה

)פרלהדיןלפסק47- ו46פסקאות; א.ס; ר' גם עניין ברנע

במישור. נכסיבשערוךשמקורודיבידנדבתשלוםהקשייםעלפרלדיןבפסקהוסבר. 31

, לנושיההחובותאתלפרועתוכלהחברהכימבטיחאינונכסישערוך, החברותדיני

במישור; עורכושללספקולציותנתוןעצמווהשערוךערךלירידתחשופיםהנכסים

ווצר מצב שבו למעשה מממשים יאם לא יוטל מס על כספי השערוך, י, המיסויי

הנישומים את הרווח מעליית ערך הנכס מבלי ליצור אירוע מס ומבלי לממש את 

נושים לנצל את דיני המס על מנת לדלל את הון החברה הנכס בפועל. כך, עלולים 

כל תוכן (ע"י שיערוך נכסים וחלוקת מההגנות שבחוק החברות לעניין זה ויתר את

הרווח לבעלי המניות ללא מס, אך זה יגבה מהון החברה עצמו בעת המימוש) (ר' 

לפסק דין פרל). 49-ו48פסקאות 

:כדלקמן, חשבונאיםלרווחיםביחסהמסקנהנקבעה, לעילהדבריםניתוחלאחר.32

לבעלששולםסכוםכיהואהעולה, האמורכלבסיסעל"

מדובראם. באופיוכתלות, למסכפוףמהחברהבמזומןמניות

טעםמכלאםאף, החברהשלרווחמתוךשחולקבסכום

חולקהואאםואף, חברותבמסזהסכוםמוסהלאשהוא

מקורושחולקהסכוםאם. כדיבידנדלמסותויש, כדיןשלא

בדומה, הוןכרווחלמסותויש, החברהשלהעצמיבהון

נובעאינוזהבמקרהההוןרווח. מניותשלחוזרתלרכישה

לביןשחולקהסכוםביןליצרהנישומיםמנסיםאותהמהזיקה

היחסיחלקואםשאףמהעובדהאםכי, החברהשלהוןנכסי

ריאליבאופןשחלקוהרי, קטןלאבחברההמניותבעלשל

למצבשקולהדבר, משמע(החברהנכסיהצטמקותנוכח, קטן

ההדגשות לא ().לחברהחזרהממניותיוחלקמוכרהיהבו

).פרלהדיןלפסק53פסקאות' רא.ס; –במקור 
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:כך, פרלהדיןבפסקנקבע, ההוכחהנטללעניין.33

ביטויהאתמצאהשאף, זהבהקשרהראויההעמדה, לגישתי"

מהחברהכספיםחלוקתשלמקרהבכלכיהיאפריצקרבפרשת

פקידשלבסיווגושגגהשנפלהההוכחהנטל, מניותיהלבעלי

החלוקהסווגהאםבין(נישוםעלמוטליהיההחלוקהאתהשומה

כי, ברי). אחרתדרךבכלאוריביתללאהלוואה, הוןרווח, כדיבידנד

לא, כיאותנוהלוהחברהוספרי, תקינהחלוקהבוצעהבומקום

בומקום. החלוקהכספישלמקורםאתלהוכיחהחברהתתקשה

חות"דועריכתידיעל, החלוקהכספימקורותאתחברהטשטשה

להוכיחבנטלהיאתישאכיהראוימן, אחראופןבכלאוכדיןשלא

עלשנקבעוהמסמשיעורינמוכיםעליהלהחילשישהמסששיעורי

לפסק55פסקה' רא.ס; –ההדגשות לא במקור . (השומהפקידידי

)פרלהדין

אביבתלשומהפקיד' נמ"בעתעשיותג.א.צ8783/14א"עאתלצייןיש, זהבהקשר.34

הסדרהואהוןהשקעותעידודלחוק) א)(2)(ב(47סעיףכי, נקבעשם), 23.8.2016(

) ב(126לסעיףחריגהמהווה, האם- לחברההמחולקדיבידנדשללמיסויייחודי

ברווחיםשמקורודיבידנדכיוקבעפרלהלכתעלחזרהמשפטבית, שם. לפקודה

.המסדינילצורך" הכנסה"מהווה, חשבונאים

המדובר. ן"נדלשערוךברווחהוא, במחלוקתהשנויהדיבידנדשלמקורו, בענייננו.35

זרםהיווןלמעשהומהווהחשבונאיהרישוםשיטתשינויבעקבותשנוצרברווח

לחלוקהשניתניםבמזומניםמדוברלא. התממששטרם, מהקניוןהעתידיהתקבולים

" הכנסה"מהווהלאן"הנדלשערוךורווחמומשלאוהנכסהואיל. רעיוניברווחאלא

. בגנומסשילמהלאהבת-חברת, הבת- חברתשל

:תנאיםשלושהבהתקיים" החייבתההכנסה"מןמפחיתלפקודה) ב(126סעיף.36

;בהכנסותשמקורםמדיבידנדאורווחיםמחלוקתהכנסהתיכלללאא.
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;בישראלנצמחהאוהופקההכנסהשאותהב.

. המחלקתהחברהבידיחברותבמסלחיובנתונההיתהההכנסהושאותהג.

. בענייננומתקיימיםלא, לפקודה) ב(126בסעיףהנדרשים3- ו1תנאים.37

שמקורםמדיבידנדאורווחים"המונח, הראשוןהתנאישלפרשנותולעניין

החברהשל" החייבתההכנסה"בחישובשהיא" הכנסה"פיעלרווחיםהם", בהכנסות

.מסבגינהשולםאשר, המחלקת

כפללמנוע, כאמורנועדלפקודה) ב(126סעיף, השלישיהתנאישלפרשנותולעניין

החברה, הבת-חברתעלמסהוטלשלאשעה, בוהגלומהההטבהאתלאפשראין. מס

. המחלקת

שהםאףעל, השערוךברווחישמקורוהדיבידנדעלמסשילמהלאהבת- חברת, כאן

.במסחייבתהכנסהמהווים

) הדיבידנדחלוקתלאחר(זהבשלבהרווחיםממיסוילהימנעלמערערתאאפשראם.38

בשיטתפגיעהתיווצר, שוערךשרווחוהנכסלמימושעדהמיסוימועדאתולדחות

, בלבדאחתפעםהשערוךרווחיאתלמסותהאפשרותמתןידיעלשלבי-הדוהמיסוי

. נדרשבמסלשאתמבליהשערוךמרווחינהניתהמערערתבעוד, הנכסמימושבמועד

לצורך" הכנסה"מהוויםאינםן"הנדלנכסשערוךרווחיכילמסקנההגעתי, לעילהאמורמכל

. הבת- חברתידיעלמסבגינםשולםלאגםולכןהבת-חברתשל" החייבתההכנסה"חישוב

, מכךיוצאפועל. לפקודה) ב(126בסעיףהגלומהההטבההמערערתלהחילאין, לפיכך

, ן"הנדלשערוךברווחשמקורו, הבת- חברתלהשחילקהמהדיבידנדהמערערתשלשההכנסה

דין, זומסקנתיפיעל. המסדינילפי" חייבתהכנסה"שהיא", הכנסה"המערערתעבורמהווה

. להידחותהערעור

חלוקתעלהחליטההמערערת, לעמדתוכיבסיכומיוהוסיףהמשיבכאמור לעיל, .39

הלוואהבאמצעות, המניותרכישתעסקתמימוןלצורךהשערוךמרווחיהדיבידנד

התאפשרולא,בסיכומיםלראשונהעלתהזוטענה. מהבנקהבת-חברתשנטלה

כןועלאסורהחזיתבהרחבתהמדובר. הדיןסדריפיעלמולהלהתמודדלמערערת

.  דחיתיה
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לפקודה1א100סעיףהוראת

התקציביעדילהשגתחקיקהתיקוני(לאומייםעדיפויותסדרילשינויהחוקבמסגרת.40

הוסיף"), 197תיקון: "להלן) (116' עמ, 2405ח"ס, 2013- ג"התשע), 2014-ו2013לשנים

, לפקודה1א100סעיףאת, לפקודה197תיקוןבאמצעות, היתרביןהמחוקק

":שערוךמרווחיחלוקה"שכותרתו

–זהבסעיף)א"(

....;- " חברה"

;שערוךמרווחידיבידנדחלוקת–" שערוךרווחיחלוקת"

, חברותבמסהתחייבושלאעודפים–" שערוךרווחי"

שלהכספיםועדתבאישור, האוצרשרשקבעמהסוג

חדשיםשקלים1,000,000עלהעולהבסכום, הכנסת

, זהלענין; הכנסשלרכישתומיוםמצטברבאופןשיחושב

חברהשלהעצמיבהוןהכלוליםסכומים–" עודפים"

, החברותבחוקכהגדרתהפרמיהאומניותהוןשאינם

הסקוריםאוהמבוקריםהכספייםהדוחותפיעלוהכול

.מקובליםחשבונאייםלעקרונותבהתאםהחברהשערכה

ביצעה חברה חלוקה מרווחי שערוך, יראו את הנכס )ב(

שבשלו נרשמו בדוחות הכספיים של החברה המחלקת 

–רווחי השערוך, כאילו נמכר ביום החלוקה (בסעיף זה 

–ונרכש מחדש ביום האמור (בסעיף זה מכירה רעיונית)

רכישה רעיונית); ..."
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כאשר. המחלקתהחברהשלהשערוךרווחימעמדאתלהסדירנועד1א100סעיף.41

רווחינרשמובגינוהנכסאתיראו, המניותלבעלישערוךרווחימחלקתחברה

החברהידיעלנמכרכאילו, המחלקתהחברהשלהכספייםבדוחותהשערוך

ההוראותהרעיוניתהמכירהעלתחוללכךובהתאם, החלוקהביום, המחלקת

בתוספתהמגולמתהחלוקהסכוםהיאהתמורהכאשר, לפקודה' הבחלקהרלוונטיות

. הנמכרהנכסשלהמקוריהמחיר

וקובעשוערךשריווחוהנכסשלרעיוניתמכירהלמעשהיוצר, לפקודה1א100סעיף.42

פיעלההוןשערוךרווחיאתלמסותניתןבאמצעותואשר, הנכס" מימוש"למועד

החברהאצלהשערוךכספימעמדאתמסדירזהסעיף. המקובליםהמסדיניעקרונות

לחברהשחולקהדיבידנדשלמעמדועללהסיקניתןלכךובהתאםהמחלקת

זהוסעיףמאחר. לעילשפורטהלפסיקהבהתאם, שערוךברווחישמקורו, המקבלת

זהדיןפסקיריעתאתלהרחיבשישסבוראינני, עסקינןבה, 2009המסלשנתמאוחר

.לנדרשמעבר

שנאמרוכפי, המיסיםרשותמנהל, אשרמשהמרשללדבריומפנההמערערת.43

128' מספרוטוקול' ר(197לתיקון החוקבהצעתהכספיםוועדתדיוןלפרוטוקול

לפיה", דיןבעלהודאת"כאללדבריולהתייחסישהמערערתלטענת). 14.7.14מיום

שערוךרווחיחלוקתכי, לפקודה1א100סעיףלחקיקתעוברראתההמיסיםרשות

פטורחברתיביןכדיבידנד, לפקודה) ב(126סעיףלפיהוא, ישראליותחברותשתיבין

. ממס

עםאחדבקנהעוליםאשרמרשלשדבריוסבוראניבשונה מפרשנותה מערערת, 

לפקודה) ב(126בסעיףהגלומהההטבהאתלהחילאיןלפיה, דכאןהמשיבעמדת

להצעתההסברדברי: גםהשוו(מוסושלאבהכנסותהואהדיבידנדשמקורמקום

המערערתטענותאתדוחהאני, לפיכך). המשיבלסיכומי82סעיף; 197לתיקון החוק

. זהלעניין

הזרהדיןתחולת

ביחס, ובבריטניהבקנדה, ב"בארההחלהדיןעלבסיכומיההרחיבההמערערת.44

בולאופןכהיקש, הוןהפחתתעקבמניותבעלבידיהמתקבלהתקבולסיווגלסוגיית

חוקתוהוראהישראליבדיןשקייםמשום. דנןבמקרהלנקוטיששסבורההיא

העליוןהמשפטביתשלמידיושיצאהומנחהברורהופסיקהזהלענייןמפורשות
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אתלהרחיב, הענייןבנסיבות, מקוםראיתילא, משיקותובסוגיותסוגיהבאותה

ותבסוגיעוסקהמפורט זרהדיןהכאשר,שאתביתר. זאתהזרהדיןבדברהדיון

.  זהלענייןהיקשבמטרה ליצור , מלפנייתוהמתברראלו לותשונ

דברסוף

. נדחההערעור, המקובץמכל

. כנועליוותרלמערערתהמשיבידיעלהוצאאשר2009לשנתהצו

זהסכום. 50,000₪שלבשיעורמשפטוהוצאותד"עוטרחתשכרלמשיבתשלםהמערערת

. בפועלהמלאלתשלומוועדמהיוםחוקיתריביתוישאלמדדצמודיהיה

הצדדים., בהעדר 2018ינואר 08, כ"א טבת תשע"חניתן היום,  


