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 המפגש החצי שנתי לניהול נכסים משפחתיים

 

ן "סוגיות במיסוי נדל  

שותף, ח יגאל רופא"רו  

 מנהל מחלקת המיסים

'פאהן קנה ושות  



 תוכן עניינים

 .  העמדת דירת מגורים לשימוש בעל המניות –חברות ארנק 1.

 

 .  ידי תאגיד-מ ברכישת דירה על"היבטי מע2.

 

 .מס עיזבון אמריקאי3.

 

 .  עסקאות במקרקעין משולבות במימון4.
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 חברות ארנק
 

 

 

 



 שיטת של לרעה ניצול המהווים מס תכנוני עם להתמודד המיסים לרשות כלים מתן  
 .חברות על החלה שלבי-הדו המיסוי

בצבירת הכדאיות והקטנת מס לצורכי לגיטימית הלא הארנק חברות תופעת צמצום  
  .אלה בחברות רווחים

 

 

החקיקה תיקוני נושאי   
היחיד ברמת שכירים וחברת משרה נושאי חברת מיסוי 

לפקודה 77 סעיף ופישוט תיקון 

לרבות חברה בנכסי ושימוש לחברה הוחזרה שלא שבבעלותו מחברה מהותי מניות בעל משיכות מיסוי 
   .מגורים דירות

 

 

 

 מטרות תיקוני החקיקה   –חברות ארנק 



  לפקודה (1ט)3 סעיף הוסף:   

 
כהגדרתו) קרובו בידי או (לפחות 10% -ב החזקה) מהותי מניות בעל שהוא יחיד בידי כספים של משיכה 

  המניות בעל של כהכנסה תחשב ,בעקיפין או במישרין ,לשימושם חברה של נכס העמדת או ,(88 בסעיף
 שנת סוף עד החזירם לא אם ,הכספים נמשכו שבה המס שנת שלאחר המס שנת בסוף במס החייבת המהותי

 מס שנת ובכל לשימושו הנכס הועמד שבה המס שנת בתום – בנכס לשימוש ביחס ואילו הבאה המס
   .שלאחריה

להלוואה כבטוחה או כהלוואה סווגו הן אם גם המהותי המניות בעל של כהכנסה יחשבו כאמור משיכות 
   .פקדונות או ערך ניירות ,שנטל

 

ההכנסה סיווג –   
של לחלקו ובהתאם (החברות לחוק (ב) 302 בסעיף כהגדרתם) בחברה רווחים היו אם – מדיבידנד הכנסה  

 ;בהם המהותי המניות בעל

מעביד עובד יחסי מתקיימים ואם כאמור בחברה רווחים היו לא אם – עבודה כהכנסת; 

מעביד עובד יחסי מתקיימים ולא כאמור בחברה רווחים היו לא אם – יד ממשלח או מעסק כהכנסה.  
 

 

 

 

 שימוש בנכס של חברה בידי בעל מניות     –חברות ארנק 



 או במישרין ,קרובו של או מהותי מניות בעל יחיד של לשימושו חברה של נכס העמדת  
  הנכס הועמד שבה המס שנת בתום במס החייבת המניות בעל של כהכנסה תחשב ,בעקיפין

   .הנכס של השבתו מועד עד שלאחריה מס שנת כל ובתום כאמור לשימושו

 

מאלה אחד ככל הוגדר חברה של נכס:   

ותכולתה דירה; 

המהותי המניות בעל של לצרכיו הוא בהם השימוש שעיקר שיט וכל טיס כלי; 

תכשיטים או אומנות חפצי; 

האוצר שר שיקבע אחר נכס; 

 

(מקרקעין מיסוי חוק לפי) הרכישה שווי יתרת :מבין כגבוה – ההכנסה סכום חישוב  
 ,המהותי המניות בעל השתמש בהם אשר ,החברה בדוח הנכס עלות או ,פחת בתוספת

  יתרת או (הניכוי ממועד וחצי שנה בתוך נפרעו לא אם) בחברה של זכות יתרות בניכוי
   .(דירה בהעמדת) לפחות שנים 3 של לתקופה בנקאי מתאגיד הלוואה

 

 

 

 

 

 שימוש בנכס של חברה בידי בעל מניות     –חברות ארנק 



1.1.17 -ה טרם דירה לרשותו שהועמדה מהותי מניות בעל:   

 

שימוש בדמי חיוב יחול אך ,(1ט)3 סעיף יחול לא – 2018 שנת סוף עד שתוחזר דירה. 

ובנוסף 31.12.2018 ביום (1ט)3 סעיף יחול – 2018 סוף עד תוחזר שלא שבשימוש דירה  
   .שנה כל שימוש דמי בגין מס יחול

המניות לבעל מהחברה הדירה העברת –   
דחייה) שבח במס חבות אין .המהותי המניות בעל של כהכנסתו הדירה העברת את יראו :אחת חלופה 

  .רכישה במס חבות ואין "(החברה נעלי"ל וכניסה

ביום שבח במס חבות קמה .המהותי המניות בעל של כהכנסתו הדירה העברת את יראו :שנייה חלופה  
   .רכישה במס חבות אין ,ברם ,העברה

מסעיף הכנסה המהותי המניות לבעל תיזקף ,לחברה להשבתו עד בנכס השימוש בגין  
   :מבין הגבוה לפי ,121 בסעיף הקבועים בשיעורים ,העניין לפי ,(10)2 או (2)2

בנכס השימוש בגין השוק שווי; 

הנכס בעלות מוכפל כשהוא הלוואה לעניין (3.41% – 2016 -ב) (1ט)3 סעיף לפי שנקבע השיעור.   

 

   .המהותי המניות בעל ששילם בנכס השימוש בגין תשלומים :בניכוי
 

 

 

 

 

 שימוש בנכס של חברה בידי בעל מניות     –חברות ארנק 
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 -רכישת דירה על ידי תאגיד  –מ "מע

   6637/14החלטת מיסוי 
 

 

 

 



 (  החלטות מיסוי)מ "מע
 רכישת דירת מגורים על ידי תאגיד

 מגורים דירת רכישת של מ"במע החבות – 6637/14 מיסוי החלטת  

  – המניות לבעל והשכרתה המקרקעין בענף עוסקת שלא חברה י"ע

 בהסכם מיסוי החלטת

 

עוסק"כ מ"במע רשומה והיא עסקית פעילות יש לחברה".   

פרטי מאדם "(הדירה" :להלן) מגורים דירת רכשה החברה.   

מגוריו לצרכי בחברה השליטה לבעל החברה י"ע הושכרה הדירה  

   .שוק בשווי שכירות לדמי בתמורה

 

 

 

 

 



 (המשך( )החלטות מיסוי)מ "מע
 רכישת דירת מגורים על ידי תאגיד

  מ"מע עמדת   

 

החייבת "אקראי עסקת" בגדר הינה ,פרטי מאדם הדירה רכישת  

   .מ"במע

להנפיק ועליה (הקונה) החברה הינה העסקה בגין במס החייב 

   .ממנה הנובע המס את ולשלם עצמית חשבונית

תהייה למגורים הדירה השכרת עסקת ,מ"מע לחוק (1)31 סעיף י"עפ 

   .מ"ממע פטורה

מס את לנכות החברה רשאית תהייה לא ,מ"מע לחוק 41 סעיף לאור  

   .העצמית בחשבונית הכלול התשומות

 

 

 

 

 



 (המשך( )החלטות מיסוי)מ "מע
 רכישת דירת מגורים על ידי תאגיד

  (המשך) מ"מע עמדת 

 

תירכש שהדירה במקרים גם יתקיים לעיל האמור ,ספק הסר למען  

  קשור שאינו לגורם תושכר שהדירה או לחברה קשור שאינו מגורם

  לצרכי ירכוש מ"בע כחברה מאוגד שאינו שעוסק במקרים גם וכן לחברה

   .למגורים הדירה את ישכיר והוא פרטי מאדם מגורים דירת עסקו

 

י"עפ מ"ממע פטורות הכנסותיו שכל ,ועוסק במידה כי ,לציין יש  

  ,כעוסק מ"במע להירשם חייב אינו ,מ"מע לחוק (1)31 סעיף הוראות

 בידו תהווה לא הדירות רכישת וכך ,הרישום לתקנות (1)1 סעיף י"עפ

   .מ"במע החייבת אקראי עסקת
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 הקטנת חשיפה למס עיזבון   –ב "ארה
 

 

 

 



 ב"ארה

 הקטנת חשיפה למס עיזבון –תכנון מס 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .  רכישת ביטוח חיים: אפשרות נוספת*  

 

 

 

 

 

 
 

 

LLC 

ב"ארה  

תושב ישראל   

 

 

 ב א

חברה זרה  הוספת
 ן"שתחזיק בנדל

ן"נדל  

שקופה לצרכי 

ב"מס בארה  

 

5/04חוזר   

 ג

LLC 

ב"ארה  

ן"נדל  

חברה  

 משפחתית

:  יתרון –נאמנות 
ממוסה כיחיד אולם  

 ללא מס עיזבון

LLC 

ב"ארה  

ן"נדל  

נאמנות  
Non 

Grantor 

ויתור  : חיסרון

על בעלות  

 –ושליטה 

 לטובת נאמן

X 

X 

X 

תושב ישראל   
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חישוב תמורה  –פסק דין דוד אהרוני 

 עתידית ליום המכירה לפי ערך נוכחי  
 

 

 

 



  :העובדות
 כתחנת לשימוש בבעלותם מקרקעין להחכרת בעסקה סונול הדלק חברת עם התקשרו המערערים  

   .דלק
 1.6.1998 מיום החל ,שנה 22 של לתקופה נערכה העסקה.   
 כדלקמן היו החכירה הסכם פי על התשלום תנאי: 
 ההסכם חתימת לאחר מיד - 1,400,000$ של סכום. 
 1.6.1999 ביום שולם 288,300$ של סכום.   
 תקופת תום ועד 2000 יוני מחודש החל ,אחד כל 318,000$ של בסך שנתיים תשלומים 21 ועוד  

  .דולר מיליון 8-כ כ"ובסה ,ההסכם
 במועד תקפה הייתה אשר ,מקרקעין מיסוי לחוק 1 בסעיף "במקרקעין זכות" להגדרת בהתאם  

  חייבת לכאורה ולפיכך במקרקעין עסקה היא שנים 10 על העולה לתקופה חכירה ,ההסכם עריכת
   .שבח במס
מהוון העסקה שווי על שבח מס ושילמו מקרקעין מיסוי לרשויות העסקה על דיווחו המערערים,  

   .דולר מיליון 4 -כ של סך על עמד המהוון החכירה דמי סכום .8% של היוון בשיעור
12% של היסטורי שבח מס לשיעור המערערת זכאית הייתה במקרקעין הזכות מכירת בגין.   
 כדמי בידם שנתקבלו הסכומים על בשנה שנה מדי למשיב המערערים דיווחו ,העסקה ביצוע לאחר 

   .שהגישו השנתי ח"בדו כהכנסה נרשמו לא אלו סכומים .החכירה בעסקת שמקורם שכירות
 

 
 

 
 
 

חישוב תמורה עתידית   –( 16.07.2015מיום ) דוד אהרוני  –פסק דין 

   -ליום המכירה לפי ערך נוכחי של התמורה 



   :העובדות

  דיווחי את וקיבל – 2002-2004 לשנים ביחס הסוגיה את המשיב בחן 2006 בשנת 
   .המערערים

 הריבית בגובה ,2007-2010 לשנים מס שומות למערערים המשיב הוציא 2011 בשנת  
   .לפקודה (4)2 לסעיף בהתאם וזאת ,השנתיים החכירה דמי בתשלומי הגלומה הריאלית

  הערעור ומכאן ,נדחתה אלו שומות על שהוגשה השגה.   

 

 

 

 

 

חישוב תמורה עתידית   –( 16.07.2015מיום )דוד אהרוני   –פסק דין 

 (המשך)ליום המכירה לפי ערך נוכחי של התמורה 



 המערערים טענות

והמשפטי החשבונאי ,הכלכלי במישור (מימונית ולא) תפעולית בחכירה לנו עניין.   

 חכירה עסקת לסווג יש לפיה ,מקרקעין מיסוי מחוקק קביעת בין התאמה חוסר קיים  
  בדפוס עסקאות בה ,הכלכלית המציאות לבין ,"מכירה"כ שנים מעשר למעלה של לתקופה

   .מכר לעסקת שקולות אינן זו ולתקופה זה

 מתחולת מובהקות פירותיות חכירה עסקאות ולהחריג הכלכלית המהות את לבכר יש 
   .מקרקעין מיסוי

  כמכירת שנים 10 מעל של לתקופה חכירה עסקת סיווג לעניין היא כאן הביקורת :הערה
   .שנים 25-ל הוארכה היום שהתקופה כך תוקן מקרקעין מיסוי חוק ,כאמור .הונית

 

 

 

 

 

חישוב תמורה עתידית   –( 16.07.2015מיום )דוד אהרוני   –פסק דין 

 (המשך)ליום המכירה לפי ערך נוכחי של התמורה 



 המשיב טענות

 

שנים עשר על העולה לתקופה חכירה עסקאות כי הקובעת ,מקרקעין מיסוי חוק הוראות  
 בעלת כעסקה חכירה עסקת של הכלכלית ממהותה נגזרת ,במקרקעין זכות מכירת מהוות

 .והוניים פירותיים ,מעורבים מאפיינים

להשפיע כדי בה אין ,"רגילים שכירות דמי"כ לשיעורין משתלמים החכירה שדמי העובדה 
 אשראי רכיב בה יש אשר ,מכר כעסקת ,מיסוייה אופן ועל החכירה של ההונית מהותה על

   .בצדה

הסיכון רכיב ואת הזמן רכיב את המבטא ,מובנה רכיב הוא זה מסוג בעסקה הריבית רכיב,  
    .להסכם הצדדים של מפורש ביטוי ללא גם קיים הוא

מקרן חלק אינה והיא ,הכנסה במס החייבת ,ההסכם פי על נוספת תמורה מהווה זו ריבית 
   .שבח מס תשלום לצורך המכירה שווי את שהיוותה ,העסקה

על נדחתה זו תפיסה באשר ,הכנסה מס הקדמת מהווה השבח מס לפיה לתפיסה בסיס אין 
  מוסה לא שבח שבמס הטעם מן וגם ,מקרקעין מיסוי חוק חקיקת עם כבר המחוקק ידי

   .הקרן רק אם כי הריבית מרכיב

כיום המשיב דרישת את תואמות העסקה במועד תקפות שהיו הביצוע הוראות.   

 

 

 

 

 

חישוב תמורה עתידית   –( 16.07.2015מיום )דוד אהרוני   –פסק דין 

 (המשך)ליום המכירה לפי ערך נוכחי של התמורה 



 המשפט בית

שנים 25 מעל לתקופה חכירה אף ,כאמור הכוללת "במקרקעין זכות" להגדרת במקביל  
 דמי" של מסוג הכנסה כל על מס הכנסה מס פקודת מטילה ,(שנים 10 מעל ובשעתו)

  או בית באחוזת שמקורם אחרים ורווחים פרמיות ,מפתח דמי ,תמלוגים ,שכירות
  .לפקודה (6)2 לסעיף בהתאם וזאת "...בקרקע

מקרקעין מיסוי חוק מכוח ממושכת לתקופה חכירה עסקאות מיסוי שבין הגומלין יחס 
 המהות בין המתח במוקד עומד ,לפקודה (6)2 סעיף להוראת בהתאם מיסויין לבין

 במסגרת החוק תוקן בטרם ובפרט ,שנקבעה המיסוי טכניקת לבין העסקה של הכלכלית
 .40 'מס תיקון

מקרקעין מיסוי לחוק (א)50 בסעיף המחוקק ידי על לכאורה הוסדר זה מתח.  

פטור לבקש ולא מקרקעין מיסוי לחוק 50 בסעיף שימוש לעשות שלא בחרו המערערים 
 נכס מכירת על החל מופחת שבח מס משיעור המערערים נהנו זו בדרך .שבח ממס

 דמי על הכנסה מס לשלם מבקשים המערערים היו אילו .12% של מס בשיעור היסטורי
   .השולי בשיעור מס עליהם מוטל היה החכירה

למספר לפצלה כדי לבדם השכירות בעד התשלום בהסדרי ואין אחת היא החכירה עסקת 
  .תקופות

 

 

 

 

 

חישוב תמורה עתידית   –( 16.07.2015מיום )דוד אהרוני   –פסק דין 

 (המשך)ליום המכירה לפי ערך נוכחי של התמורה 



 המשפט בית
החוק לפי המכירה במועד במס העסקה בחיוב אלא ,המס תשלום בהקדמת מדובר אין,  

 של הגמורה מכירתו על המוטל המס בין הבדל כל אין זה ובעניין .החוזה כריתת מועד הוא
   .בחוק הקבועה לתקופה החכרתו על המוטל המס ובין הנכס

המס את משלם אינו ,ההסכם כריתת במועד המס את המשלם ,המוכר כמו המחכיר 
 ,להפיק יכלו או ,הפיקו המס רשויות אם גם ,המס לרשויות "הלוואה" נותן או "מראש"

 .בידן המצוי המס סכום על ריבית תשואת
מועד לבין התמורה קבלת מועד שבין הפער תוצר שהם נזילות לקשיי רב משקל לייחס אין 

    .במס החיוב
החכירה דמי ובין שנה מדי המשולמים חכירה דמי בין כלכלית הקבלה שקיימת העובדה  

  .במס החייבת ריבית הכנסת אף כוללים אינם החכירה דמי כי פירושה אין ,המהוונים
של שוויה את המייצג ,החכירה דמי של הנוכחי הערך את ממסה מקרקעין מיסוי חוק 

 של מיסויה מוצה בכך כי הוא דבר של פירושו אין אך ,ההסכם במועד הנמכרת הזכות
  הקיים הנוסף המרכיב את הממסה זו היא הכנסה מס פקודת .מרכיביה כל על העסקה

   .האשראי מרכיב הוא ,החכירה בדמי
  במהלך השנים גברה הגישה הכלכלית ובתי המשפט נתנו עדיפות למהותה הכלכלית של

ולפיכך קבעו כי במקרים כגון אלו יש לבטא את , העסקה על פני צורתה הפורמאלית
   .בערכה הנוכחיהתמורה העתידית 
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 (המשך)ליום המכירה לפי ערך נוכחי של התמורה 



 המשפט בית

 

הצדדים האם אינו ,האשראי למרכיב התמורה פיצול בשאלת והמכריע הקובע המבחן  
  ,הראשון :כפול מבחן הוא הקובע המבחן .ההסכם במסגרת זה למרכיב התייחסו

  כפי ואם גופו ההסכם מתוך מפורשות עולה שהדבר כפי אם ,הצדדים דעת אומד
   .בעסקה המימוני המרכיב מהותיות ,השני ;במשתמע עולה שהדבר

דמי בתשלום מדובר שהרי ,מאליה ברורה שלפנינו במקרה המימוני המרכיב מהותיות  
  כדי אך מגיע המהוונים החכירה דמי סכום כאשר ,שנה 22 של תקופה פני על חכירה
 .הנומינליים החכירה דמי מסכום מחצית

פיצול משום בה ויש ,בתמורה המימון לרכיב ביטוי הנותנת היא ,עצמה ההיוון פעולת  
   .בה הגלום האשראי רכיב "חילוץ" תוך התמורה
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 (המשך)ליום המכירה לפי ערך נוכחי של התמורה 



 סיכום ומסקנות  

התמורה כאשר ,שנים 25 מעל של לתקופה חכירה עסקת על לדווח לבקש ניתן ,לדעתנו  
  (1)2 סעיפים הפקודה להוראות בהתאם חייבת כהכנסה המסים לרשות ,לשיעורין משולמת

  לשיעור זכאות הייתה אהרוני ד"בפס כאמור .מקרקעין מיסוי לרשויות דיווח חלף (6)2 או
   .מקרקעין מיסוי חוק הוראות מכח 12% של היסטורי מס

של והן המוכר של הן המס חבויות על השפעה מימון כהכנסת מהתמורה חלק לסיווג  
   .הפסדים קיזוז יכולת על וכן ,הקונה

לעסקת המבחנים .מ"במע חייבות המימון הכנסות האם ,השאלה עולה – המוכר מצד  
   .(מסחרי אופי) מימון שירותי במתן אקראי לעסקת מהמבחנים שונים במקרקעין אקראי

מימון הוצאות לניכוי אפשרות .בלבד הנוכחי הערך על רכישה במס חבות – הקונה מצד  
   .מקרקעין רכישת על הוצאות מניכוי "גמישה" יותר

ומועברים שוטפים הפסדים קיזוז אפשרות.   

מימון לעומת שבח מס לעסקת שונים מס שיעורי. 

חייבת הכנסה – הצמדה + 4% מעל .ממס פטור – הצמדה + 4% עד היוון :פשרה 
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