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סוגיות מהפרקטיקה ועדכוני פסיקה וחקיקה בחוק מע"מ
איילת אור – בית ספר למיסים

מרצה :עו"ד )רו"ח( מאורי עמפלי
 27באפריל 2022

אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ
להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו/או אחרים המסתמכים על מצגת זו.

נושאי המצגת
• הגדרות וסעיפי מבוא בחוק מע"מ;
• בין מס עסקאות למס תשומות;
• פטור ממע"מ – השכרה למגורים ,בית מלון ודירות ;AB&B
• סוגיות במע"מ בשיעור אפס  -מע"מ בשיעור אפס  -סעיף )30א();(5
• מוסד כספי לצרכי מע"מ ומיסוי פעילות נוסטרו;
• חוב אבוד לצרכי מע"מ )פסק דין תנובה(;
• נטל הבאת ראיות – סעיף )50א( לחוק מע"מ;

הגדרות וסעיפי מבוא בחוק
מע"מ

הגדרות וסעיפי מבוא בחוק מע"מ
• סעיף  2לחוק מע"מ" :על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחיד
ממחיר העסקה או הטובין."...
• "עסקה" מוגדרת בסעיף  1לחוק:
)" (1מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו  ,לרבות מכירת ציוד.
) (2מכירת נכס אשר נוכה מס התשומות שהוטל על מכירתו למוכר או על יבואו בידי
המוכר;
) (3עסקת אקראי".
• "שירות" מוגדר בסעיף  1לחוק" :כל עשיה בתמורה למען הזולת שאיננה מכר ,לרבות עסקת
אשראי והפקדת כסף."...
• "מכר" – מוגדר בסעיף  1לחוק " -לעניין נכס – לרבות השכרתו ,מיקחו אגב שכירות ,הקניית
רשות לשימוש בו בתמורה ,הקניית זכות שימוש בו לצורך עצמי"...

הגדרות וסעיפי מבוא בחוק מע"מ
סעיף  14לחוק מע"מ – מקום העסקה ב"מכר"
• יראו נכס כנמכר בישראל אם הנכס היה בישראל בעת מסירתו לקונה ,או אם יוצא מישראל,
ובנכס בלתי מוחשי  -אם המוכר הוא תושב ישראל.
סעיף )15א( לחוק מע"מ  -מקום העסקה במתן שירות ובניהול פעילות
יראו שירות כניתן בישראל אם נתקיימה אחת מאלה:
• נתן אותו מי שעסקו בישראל; מי שיש לו סוכן או סניף בישראל יראוהו ,לעניין זה ,כמי שעסקו
בישראל;
• הוא ניתן לתושב ישראל ,לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה
שלעניין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל;
• הוא ניתן לגבי נכסים המצויים בישראל.

בין מס עסקאות למס
תשומות

הגדרות וסעיפי מבוא בחוק מע"מ
• "מס תשומות" מוגדר בסעיף  1לחוק – "מס הערך המוסף שהוטל על מכירת נכסים לעוסק ,על
יבוא נכסים בידי עוסק או על מתן שירותים לעוסק ,הכל לצרכי עסקו או לשימוש בעסקו";
• סעיף )38א( לחוק " -עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול
בחשבונית מס שהוצאה לו כדין או ברשימון יבוא או במסמך אחר שאישר לענין זה המנהל"...
• סעיף  41לחוק " -אין לנכות מס על תשומות אלא אם הן לשימוש בעסקה החייבת במס".
• מנגנון החיוב במע"מ :כאשר עוסק מוכר נכס או שירות ,הוא חייב במע"מ ,אותו הוא "מגלגל" על
הקונה .כל עוד הקונה הוא עוסק הרוכש את המוצר/השירות לצורך יצירת עסקאות חייבות במע"מ,
הוא רשאי לנכות את המע"מ כמס תשומות .התוצאה היא שכל עוסק משלם מע"מ על תוספת
הערך שהוא יוצר .כאשר המוצר/שירות נמכר לצרכן סופי ,אשר לא משתמש בו לצורך יצירת
עסקאות חייבות במע"מ ,הנ"ל אינו רשאי לנכות את המע"מ כמס תשומות.

בין מס עסקאות למס תשומות
דוגמא מספרית:
• חוטב עצים מוכר עצים לנגרייה ב ₪ 100-בתוספת מע"מ ) .(₪ 117מעביר  ₪ 17לרשות
המיסים.
• הנגרייה מכינה שולחן ומוכרת אותו לחנות רהיטים ב ,₪ 200-בתוספת מע"מ ).(₪ 234
הנגרייה מעבירה לרשות המיסים את המע"מ שגבתה ) ,(₪ 34בניכוי מס תשומות  -המע"מ
ששילמה בגין העצים ) .(₪ 17כלומר ,הנגרייה מעבירה  ₪ 17לרשויות מע"מ.
• החנות מוכרת את השולחן לצרכן הסופי ב ,₪ 300-בתוספת מע"מ ) .(₪ 351החנות מעבירה
לרשות המיסים את המע"מ שגבתה ) ,(₪ 51בניכוי מס תשומות  -המע"מ ששילמה בגין
השולחן ) .(₪ 34כלומר ,החנות מעבירה  ₪ 17לרשויות מע"מ.
• הצרכן הסופי אינו מנכה את המע"מ ששילם כמס תשומות.

בין מס עסקאות למס תשומות
• אם עסקה פטורה ממע"מ ,אזי לא ניתן לנכות מס תשומות בגינה )סעיף  41לחוק מע"מ(.
• אם עסקה חייבת במע"מ )בשיעור אפס( ניתן לנכות מס תשומות בגינה.
• סעיף )30ב( לחוק מע"מ" :מי שחל עליו מס בשיעור אפס ,דינו לענין חוק זה והתקנות על פיו
כדין חייב במס".
אם חנות הרהיטים הייתה פטורה ממע"מ ,היא הייתה גובה מהצרכן  300ש"ח ללא תוספת מע"מ,
ולא מנכה את המע"מ ששילמה לנגרייה .החנות גובה  300ש"ח ,והוציאה  234ש"ח ,והרוויחה רק
 66ש"ח )אם הייתה חייבת במע"מ ,הייתה מרוויחה  100ש"ח(.
אם חנות הרהיטים הייתה זכאית למע"מ אפס ,היא הייתה גובה מהצרכן  300ש"ח לא תוספת
מע"מ ,ומנכה את המע"מ ששילמה לנגרייה .היא גובה  300ש"ח ,והוציאה  200ש"ח ) 34ש"ח
התקבלו כהחזר ממע"מ(.

סוגיות פרקטיות בפטור
ממע"מ

פטור ממע"מ – סעיף  31לחוק מע"מ
אלה עסקאות הפטורות ממס:
) (1השכרה למגורים לתקופה שאינה עולה על  25שנים ,למעט השכרה לשם אירוח בבית מלון;
)1א( מכירתו של אותו חלק מבנין שאושר כבנין להשכרה לפי חוק לעידוד השקעות הון,
התשי"ט  ,1959 -והחלק היה מושכר במשך חמש שנים לפחות ,ובלבד שהבקשה לאישור
כאמור הוגשה בשנת  1979או אחריה ונתמלאו התנאים שנקבעו בחוק האמור או על פיו;
) (2מסירת מקרקעין בדמי מפתח כמשמעותם בחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[ ,תשל"ב-
 ,1972השכרת מקרקעין שחל עליה החוק האמור ומכירתם של מקרקעין המושכרים כאמור;
) (3עסקאות של עוסק פטור ,למעט עסקאות שהן מכירת מקרקעין ,או עסקאות שהן מכירת
ציוד שאינו מקרקעין שבעת רכישתו נוכה מס תשומות ששולם בשלו;
) (4מכירת נכס שעל פי דין לא ניתן היה בעת הרכישה או היבוא לנכות את מס התשומות
בשל רכישתו או יבואו ,ובלבד שאם נקבע שניתן לנכות חלק ממס התשומות  -ישולם חלק יחסי
מהמס כיחס החלק שמותר לנכותו לכלל מס התשומות;
) (5הפקדת כספים מאת עוסק במוסד כספי או מתן הלוואה מאת עוסק למוסד כספי.

פטור ממע"מ – סעיף  31לחוק מע"מ
השכרה למגורים לתקופה שאינה עולה על  25שנים ,למעט השכרה לשם אירוח
בבית מלון;
מדוע קיימת מגבלת  25שנים? לפי סעיף  1לחוק מיסוי מקרקעין ,השכרה לתקופה העולה על 25
שנים מהווה "מכירה" החייבת במס שבח ומס רכישה .כלומר ,היא מהווה עסקה השקולה למכירת
הבעלות ,ולכן אינה פטורה ממע"מ.
סעיף  1לחוק מע"מ – "בית מלון – לרבות פנסיון ,בית מרגוע ,בית אירוח ,או כיוצא באלה שבו
מלינים בדרך כלל בתמורה לפחות חמישה אנשים".
הוראת פרשנות  – 2/97חדרי אירוח צימרים – "חבות במס" "-הקריטריונים הם :שטח רצפה
מינימלי של  14מ"ר )ללא שירותים ומטבחון( לשתי מיטות ,ולכל מיטה נוספת ביחידה  4 -מ"ר )דהיינו:
שטח רצפה של מינימום  26מ"ר ללא שירותים ומטבחון(" .

פטור ממע"מ – סעיף  31לחוק מע"מ
השכרה למגורים לתקופה שאינה עולה על  25שנים ,למעט השכרה לשם אירוח
בבית מלון;
• "השכרה למגורים" – נדרש שהשימוש בדירה בפועל יהיה למגורים .עניין פם בין )ע"ש ,197/96
ע"א  – (6585/97השכרת דירות לישיבה ,ומשמשות לשלל צרכי הישיבה )מגורי תלמידים ,מטבח,
חדר אוכל ,משרד ,כיתות לימוד( אינה בגדר השכרה למגורים.
• דירות נופש – לצורך מיסוי מקרקעין קיימת פסיקה לפיה דירת נופש אינה דירת מגורים ,שכן אינן
משמשות למגורי קבע )גיצלטר ,חכים(.
• האם נדרש היתר בנייה?
• דירות  - AirB@Bגישת רשויות מע"מ – יש לפתוח תיק עוסק פטור /עוסק מורשה – סיווג כבית מלון
 -בהתאם להוראת פרשנות .2/97

פטור ממע"מ – סעיף  (1) 31לחוק מע"מ
מהו הדין כאשר עוסק רכש נכס מקרקעין ,ניכה בגינו מס תשומות ולאחר מכן השכיר אותו
למגורים בפטור ממע"מ לפי סעיף ?(1)31
הפרה של עקרון ההקבלה – ניכוי מס תשומות בגין נכס אשר לבסוף לא שימש לעסקאות חייבות
במע"מ.
עניין פם בין )ע"ש  - (67/92כדי לתקן את ההפרה על העוסק להשיב את מס התשומות .אם הנכס
שימש גם לעסקאות חייבות ,אזי יושב חלק ממס התשומות )פרויקט נדל"ן בעל שימוש מעורב(.
") .116א( המנהל רשאי להאריך כל מועד שנקבע בחוק זה או בתקנות על פיו לעשיית דבר ,למעט
מועד להגשת ערעור או ערר ,ורשאי הוא לקבוע שהחוב ישולם לשיעורין ,ובלבד שלא יאריך את
המועד לניכוי מס תשומות לפי סעיף )38א( לתקופה העולה על חמש שנים; התיר כך והחייב במס
לא עמד בתשלום אחד במועד שנקבע לו ,רשאי המנהל לדרוש את תשלומה של יתרת החוב מיד".

פטור ממע"מ – סעיף  (1) 31לחוק מע"מ
מהו הדין כאשר עוסק רכש נכס מקרקעין ,ניכה בגינו מס תשומות ולאחר מכן השכיר אותו
למגורים בפטור ממע"מ לפי סעיף ?(1)31
הדעות חלוקות האם בשימוש עצמי יש לגבות מע"מ
) (1על דמי השכירות בלבד;
) (2על מלוא שווי הדירות המושכרות .לפי האפשרות השנייה ,המע"מ על הדירות יותר בניכוי כמס
תשומות עם מכירתן.
) (3קיימת אפשרות שלישית ,בה דוגלות רשויות מע"מ ,לפיה יש לגבות מע"מ על מלוא שווי
הדירות המושכרות ,בעוד מכירת הדירות בעתיד לא תחויב במע"מ.

פטור ממע"מ – סעיף  (4)31לחוק מע"מ
מכירת נכס שעל פי דין לא ניתן היה בעת הרכישה או היבוא לנכות את מס התשומות בגינו,
ובלבד שאם נקבע שניתן לנכות חלק ממס התשומות  -ישולם חלק יחסי מהמס כיחס החלק
שמותר לנכותו לכלל מס התשומות;
• עקרון ההקבלה – אם לא ניתן לנכות מס תשומות ברכישת הנכס ,יינתן פטור ממס עסקאות
במכירתו .למשל ,אם נרכשה דירה לצורך השכרה למגורים ,ולכן לא ניתן היה לנכות את מס
התשומות בגינה ,אזי במכירת הדירה יחול פטור ממע"מ .דוגמה נוספת :דירה שנרכשה לשימוש
מעורב – מגורים ועסק )תקנה  15לתקנות ערך מוסף(.
• "לא ניתן היה" – הפטור לא יחול אם העוסק יכול היה לנכות את מס התשומות אך לא עשה
זאת – עניין שמטוב )ע"ש  ,(32/92עניין גחלת אלומיניום )ע"ש  .(52/92כמו כן ,הפטור לא יחול
אם בגין הרכישה לא חל מע"מ כלל ,למשל אם הנכס הוא דירת מגורים פרטית והעסקה נעשית
בין שני "פרטיים" שאינם עוסקים.

פטור ממע"מ – סעיף  (4)31לחוק מע"מ
מכירת נכס שעל פי דין לא ניתן היה בעת הרכישה או היבוא לנכות את מס התשומות בגינו,
ובלבד שאם נקבע שניתן לנכות חלק ממס התשומות  -ישולם חלק יחסי מהמס כיחס החלק
שמותר לנכותו לכלל מס התשומות;
• נכס שנרכש לפני חקיקת חוק מע"מ – לפני חקיקת חוק מע"מ לא היה קיים מס תשומות ולכן לא
ניתן לומר ש"לא ניתן היה" לנכות מס תשומות )עניין שאוליאן ,ה"פ  .(451/91יחד עם זאת ,לפי
עמדת רשויות מע"מ הפטור יחול על נכסים שנרכשו לפני חקיקת החוק ,בתנאי שאם היו נרכשים
לאחר חקיקתו ,לא ניתן היה לנכות את מס התשומות בגינם.

פטור ממע"מ – סעיף  (4)31לחוק מע"מ
עניין שלום חנוך  -ע"מ (2015) 58730-12-13
עובדות
בן הזוג רשום כעוסק במקרקעין.
בתחילת שנת  2011רכשו בני הזוג בית אבן הבנוי בסגנון ישן בעיר צפת ,במצב מוזנח .בעסקה זו
לא שולם מע"מ ע"י המוכרים )אנשים פרטיים( ולא ע"י הקונים .בני הזוג ביצעו שיפוץ מקיף בבית,
מס התשומות בגין השיפוץ נוכה ,ולמשך מספר חודשים הופעל הבית כ"צימר" בן  3יחידות שונות.
לעיתים שימש הבית למגורי בני הזוג וילדיהם בעת ביקוריהם בצפת .לימים ביקש בן הזוג לבטל
את ניכוי מס התשומות האמור .באוקטובר  2012נמכר הבית ולא שולם מס ערך מוסף בקשר
למכירה זו.
עמדת מנהל מע"מ
בני הזוג הפעילו בבית עסק של השכרת חדרי אירוח ,ועל כן מכירת הבית היא בבחינת מכירת
"ציוד" החייבת במס.
גם בעת רכישתו היה אמור להיות דיווח על העסקה כ"עסקת אקראי".

פטור ממע"מ – סעיף  (4)31לחוק מע"מ
עניין שלום חנוך  -ע"מ  – (2015) 58730-12-13המשך:
פסיקת בית המשפט
• באשר לתחולת סעיף  (4)31לחוק מע"מ על המקרה הנדון ,ממכלול הראיות עולה שהבית נרכש
ממניעים שונים ומעורבים  -הן לשמש מקום לינה לבני משפחת המערער המגיעים לעתים
מזומנות לצפת לביקורים והן לשמש כמקום אירוח )צימר( .משנקבע כי מיזם הצימר עלה לכדי
"עסק" למרות משכו הקצר ,צודק המשיב כי רכישת הבית הייתה עסקת אקראי החייבת
במס .המערער ,כמי שעמד לעסוק בענף האירוח ,אמור היה להוציא חשבונית עצמית
בהתאם למנגנון הקבוע בתקנה 6ב לתקנות מע"מ.
• משנקבע כי עסקת רכישת הבית הייתה אמורה להתחייב במס ,ומשנקבע כי אם המערער היה
פועל כדין ומוציא בגין הרכישה חשבונית עצמית ,לא ניתן היה לנכות את מס התשומות הכלול
בה לנוכח הוראות תקנה  15לתקנות מע"מ ,אזי מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף ,(4)31
ועסקת מכירת הבית ,החייבת לכאורה במס כמכירת "ציוד" ,תהיה פטורה ממס בסופו של
דבר מכוח סעיף  .(4)31אולם מן הראוי כי פטור זה על המכירה יחול רק אם ישולם המס המגיע
בשל הרכישה.

פטור ממע"מ – סעיף  (4)31לחוק מע"מ
עניין שלום חנוך  -ע"מ  – (2015) 58730-12-13המשך:
פסיקת בית המשפט
• בית המשפט קבע ,כי טרם חלפה תקופת ההתיישנות להוצאת שומה בגין רכישת הבית בשנת
 ,2011ועל כן פסק כי השומה תופחת כך שהמס )בשיעורו שחל בחודש ינואר  (2011יוטל על
סכום רכישת הבית.

הצעת חוק מיסוי יבוא
שירותים דיגיטליים

הצעת חוק מיסוי יבוא שירותים דיגטליים
• נכון לדין החל היום ,תושב ישראל כדוגמת אדם ,עוסק ,מוסד כספי ומלכ"ר מחוייב בדיווח ותשלום
לרשויות מע"מ על ייבוא טובין בלתי מוחשיים וייבוא שירותים מתושב חוץ ,באמצעות חשבונית עצמית
או עסקת אקראי )תקנה 6ג ותקנה 6ד לתקנות מע"מ(.
• ביום  31באוגוסט  2021פורסמה הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב לשנות התקציב  2021ו– , (2022התשפ"א) 2021-להלן" :הצעת החוק"(.
• במסגרת הצעת החוק ,הוצע לתקן את סעיפים  16ו 146 -לחוק מע"מ כך שחובות הדיווח למע"מ,
התשלום והרישום יעברו לתושב החוץ המפעיל את החנות המקוונת אשר באמצעותה ניתנים
השירותים הדיגטליים ו/או נמכרים נכסים בלתי מוחשיים לתושב ישראל שאינו חייב במס.
• הצעה זו אינה נקייה מספקות ומעלה שאלות לעניין היכולת של תושב החוץ לנכות מס תשומות ,האם
מפעיל החנות נחשב כתושב חוץ לצרכי מע"מ?

מע"מ בשיעור אפס

סעיף )30א( לחוק מע"מ – מע"מ אפס בעסקאות ייצוא
• סעיף )30א() - (1ייצוא טובין  -למעט טובין כאמור בסעיף  - 33אם הותר לגביהם רשימון יצוא
או מסמך אחר שאישר לעניין זה המנהל.
 עניין אורו ישראל )ע"ש  - (184/00הוצאת הרשימון כדין היא דרישה מהותית ,שבלעדיה לאיחול מע"מ אפס גם אם היה ייצוא של הטובין.
 החלטות מיסוי לגבי אישור "מסמך אחר" 8649/14 ,8973/15 ,6946/14 -• יהלומנים זכאים לפטור ממע"מ ,ולכן הסעיף לא חל עליהם.
• סעיף )30א() - (2מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ;
• סעיף )30א() - (3מכירת טובין לבעל מחסן רשוי כמשמעותו בפקודת המכס ,לשם העברתם
למחסן ,אם הטובין הועברו אליו;
• סעיף )30א() - (4מכירת טובין במחסן רשוי ליוצאים מישראל; וכן מכירה במחסן רשוי המצוי
על כלי שיט או לכלי טיס המשמשים להולכת נוסעים או הובלת מטענים בקוים בינלאומיים;
• מחסן רשוי – למשל ,חנות בדיוטי פרי.

סעיף ) 30א( לחוק מע"מ – מע"מ אפס בעסקאות ייצוא וייבוא
•
•
•
•
•
•

•
•

סעיף )30א() - (6שירות בקשר עם כניסתם של כלי טיס או כלי שיט לישראל או עם יציאתם ממנה,
או שירות בקשר לשינוע טובין לכלי הטיס או לכלי השיט או לנוסע.
סעיף )30א() - (9מכירת טובין הפטורים ממס קניה לעולה חדש ותושב חוזר ששהה שנתיים בחו"ל
)מקרר ,מכונת כביסה ,מייבש כביסה ,תנור(...
סעיף )30א() - (10עסקה שהיא מכירת זכות לנסיעת חוץ )כרטיס טיסה(.
סעיף )30א()- (11הובלת מטענים בדרך האויר או הים מישראל ואליה;
סעיף )30א()11א(  -הובלת מטענים מישראל למדינה גובלת או ממדינה גובלת לישראל;
סעיף )30א() - (12מכירתם של כלי טיס לעוסק שעיסוקו מתן שירות תעופה; מכירתם של כלי שיט
לעוסק שעיסוקו הולכת נוסעים או הובלת מטענים דרך הים; ייבואם של כלי שיט או כלי טיס בידי
עוסק כאמור.
סעיף )30א() - (18מתן שירות לתושב חוץ בידי חברת הפקות ישראלית ,לשם הפקת סרט
בישראל ,למעט סרט ישראלי;
סעיף )30א() - (19מתן שירותי פיקוח ,תיאום ובקרה לתושב חוץ בקשר לביצוע ניסויים רפואיים
בבני אדם.

סעיף )30א( לחוק מע"מ – מע"מ אפס בעסקאות מקומיות
• סעיף )30א() - (13מכירת פירות וירקות מסוגים שקבע שר האוצר ,שלא נעשה בהם כל
עיבוד; לענין זה לא יראו כעיבוד ניקוי ,בירור ,אריזה ,הבחלה ,החסנה וקירור )כל מה שאין בו
שינוי ממשי בפרי או בירק ובא לשמור על טריותו או להכשירו לשיווק(.
• סעיף )30א() - (14מכירת נכסים מעסק של עוסק או של עוסקים  -לרבות ציוד  -לחברה,
תמורת מניות בלבד באותה חברה ,אם מיד לאחר המכירה היו בידי העוסק או העוסקים 90
אחוזים לפחות מכוח ההצבעה באותה חברה; ובלבד שמכירת הנכסים בידי החברה לאחר
שרכשה אותם בנסיבות האמורות תתחייב במס גם אם החברה איננה בגדר עוסק ביום
המכירה;
• סעיף )30א() - (15מכירת כל נכסי עסקו של עוסק שהוא חבר-בני-אדם ,לרבות ציוד ,לבעלי
הזכויות בחבר-בני-האדם שהינם עוסקים ,אגב פירוק החבר ,כשלכל אחד מבעלי הזכויות
נמכרים ,ללא תמורה ,נכסים בהתאם לחלקו בחבר המתפרק; ובלבד שמכירת הנכסים בידי
בעל זכות כאמור ,שרכש אותם בנסיבות האמורות ,תתחייב במס גם אם בעל הזכות איננו
חייב במס מסיבה כלשהי ביום המכירה;

מיהו תושב חוץ לצרכי מע"מ
בשיעור אפס

תושב חוץ לצרכי חוק מע"מ
•
•
•
•
•

•
•

תושב חוץ
הגדרה בסעיף  1לחוק מע"מ:
• לגבי יחיד -יחיד היושב דרך קבע מחוץ לישראל;
• לגבי חבר בני אדם -חבר בני אדם שנרשם או התאגד רק מחוץ לישראל.
הגדרה בסעיף )30ג( לחוק מע"מ:
"תושב חוץ כהגדרתו בסעיף  1כשהוא נמצא מחוץ לישראל ואין לו עסקים או פעילות
בישראל".
עניין סקוריטס )ע"ש  – (61/86הנישומה העניקה שירותים לחברות ביטוח זרות .בית המשפט
קבע שחברות הביטוח עוסקות באופן תדיר ושוטף בעסקי הביטוח בישראל ,ואף מחזיקות
ברישיונות המתאימים לצורך כך .על כן ,חברות הביטוח אינן "תושבות חוץ" ולכן הנישומה
אינה זכאית למע"מ בשיעור אפס.
עניין איזי פורקס )ע"מ (29527-05-12
חוזר מס הכנסה  – 4/2016מוסד קבע

סעיף )30א() (2לחוק

סעיף  – (2) 30מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב
חוץ
") (2מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ"
• "נכס" מוגדר בסעיף  1לחוק מע"מ כדלקמן:
"נכס" – טובין או מקרקעין".
• "טובין" מוגדר בסעיף  1לחוק מע"מ כדלקמן:
"טובין"  -לרבות -
) (1עצים ,שתילים ,פרחים ,יבול וכיוצא באלה הנמכרים בנפרד מהקרקע;
) (2זכות ,טובת הנאה ונכסים בלתי מוחשיים אחרים ובין השאר  -ידע ,למעט זכות
במקרקעין או בתאגיד ,ולמעט ניירות ערך ומסמכים סחירים וזכויות בהם;"
• נכסים בלתי מוחשים מתאפיינים בכך שאין הם אובייקטים שניתן לחוש אותם או לטלטלם.
• בחלופה השנייה להגדרת טובין שבחוק ,נאמר נכסים בלתי מוחשיים ולא זכויות בלתי מוחשיות .לאמור,
דומה כי המחוקק התווה הבחנה בין "זכויות בלתי מוחשיות" דוגמת זכות תביעה או זכות חוזית לבין
"נכסים בלתי מוחשים" )שהן זכויות ראויות קניינית דוגמת פטנטים ,מידע או זכות יוצרים(.

החלטת מיסוי  2625/15ועניין מוגוגו
החלטת מיסוי 2625/15
• חברה בע"מ )להלן" :החברה"( עוסקת בפיתוח ,ייצור ומכירה של מערכת אלקטרונית )להלן:
"המערכת"(.
• המערכת כוללת תוכנה שפותחה ע"י החברה בישראל וכן חלקים מוחשיים אחרים המיוצרים
בחו"ל.
• רכיב התוכנה מהווה את המרכיב העיקרי במערכת ובגין פיתוחו מוציאה החברה את מרבית
הוצאותיה.
• מאילוצים שונים ,התוכנה שפותחה בישראל מותקנת בחו"ל על גבי החלקים המוחשיים של
המערכת שמיוצרים בחו"ל.
• החברה מוכרת את המערכת גם ללקוחות בחו"ל וגם ללקוחות בישראל .את המערכות
שנמכרות ללקוחות בחו"ל ,החברה לא מייבאת לישראל בטרם המכירה .החברה מייבאת
לישראל רק את המערכות הנמכרות ללקוחות בישראל.

החלטת מיסוי  2625/15ועניין מוגוגו
החלטת מיסוי  – 2625/15המשך:
• מכירת המערכת ללקוחות תושבי חוץ -בהתאם לנתונים שהוצגו על ידכם הממחישים כי
הרכיב העיקרי )הן מבחינת מהות המערכת והן מבחינת עלויות פיתוח המערכת( הוא
התוכנה המפותחת בישראל ,הרינו לאשר ,כי הרכבת המערכות בחו"ל ומסירתן ישירות
ללקוחות בחו"ל מהווה מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ ,החייבת במע"מ בשיעור אפס
בהתאם להוראות סעיף )30א( ) (2לחוק .לפיכך ,החברה תהא רשאית לנכות את מלוא מס
תשומות בגין מכירות אלו לחו"ל.
• היה ובעתיד הרכבת המערכות תעשה בישראל ,לשם מכירתן לחו"ל ,על החברה יהיה להנפיק
בגין המכירות הנ"ל רשימון יצוא או "מסמך אחר" שאישר המנהל ,בהתאם להוראות סעיף
)30א( ) (1לחוק.

החלטת מיסוי  2625/15ועניין מוגוגו
עניין מוגוגו – ע"מ :(2019) 49963-03-17
• באותו עניין דובר בחברה )המערערת( העוסקת בפיתוח ועיצוב של מערכות מזנונים מודולריות
להגשת מזון .הפיתוח והעיצוב של המערכות מבוצע בישראל ,איתור המקורות לחומרי הגלם,
רכישתם וייצור המערכות מבוצע בווייטנאם ,ואילו מכירת המערכות נעשית בארה"ב.
• המערערת טענה כי מדובר במכירה של נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ החוסה תחת הוראות
סעיף )30א() (2לחוק מע"מ ,ובהתאם ,מס התשומות המשמש לעסקות אלו מותר בניכוי .עוד
טענה המערערת ,כי הייתה רשאית להסתמך על החלטת המיסוי ) (2625/15וכמו גם על
הפרסום הרשמי של רשות המיסים כאמור שלפיו החלטה זו צפויה להשפיע על חברות
ישראליות העוסקות בין היתר בעיצוב מוצרים.

החלטת מיסוי  2625/15ועניין מוגוגו
עניין מוגוגו – ע"מ :(2019) 49963-03-17
• לעומת זאת ,המשיב )מנהל מע"מ נתניה( ,קבע ,כי הייצור והמסחר במוצרי החברה לא נעשה
בישראל וכי מרכיב העיצוב שהוטמע במערכות אינו משמעותי כלל .לטענתו המערערת לא
מכרה נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ ,בפועל אין לה כלל עסקאות בישראל על פי סעיף  14לחוק
מע"מ ועל כן ,ממילא היא אינה זכאית לקזז מס תשומות.
• עוד טען המשיב כי החלטת המיסוי היא יוצאת מהכלל ואינה מהווה עמדה עקרונית של רשות
המסים כי אם עמדה פרטנית .לדידו ,קבלת עמדת המערערת תהפוך הלכה למעשה כל מוצר
כמעט לנכס בלתי מוחשי ,שהרי בכל מוצר כמעט יש אלמנטים של עיצוב ופיתוח בין אם
אלמנטים אלה נרשמו וקיבלו הגנה של קניין רוחני ובין אם לאו.

החלטת מיסוי  2625/15ועניין מוגוגו
עניין מוגוגו – ע"מ :(2019) 49963-03-17
בית המשפט המחוזי מפי כב' השופט שמואל בורנשטין דחה את הערעור.
השופט בורנשטין קבע כי הגם שניתן בהחלט להתרשם שהמערערת שוקדת על עיצוב מערכותיה,
לא ניתן להתעלם מהעובדה כי בסופו של יום המערערת מוֹכרת ללקוחותיה נכס מוחשי המיוצר
בחו"ל והנמכר בחו"ל.
המדובר ,הוסיף השופט וקבע בשולחנות הגשה בהם מוטמע אלמנט עיצובי וטכנולוגי ,אלא
שבנכסים מוחשיים רבים )למשל :מכונית( מוטמע רכיב עיצובי או טכנולוגי ואין לומר כי מי שרוכש
אותם רוכש קניין רוחני או נכס בלתי מוחשי.
השופט בורנשטין הוסיף וציין ,כי המערערת לא הציגה הסכמים כלשהם המעידים על מכירת רכיב
בלתי מוחשי כלשהו ללקוחותיה ואף לא הציגה שרטוטים ברי הגנה לפי חוק זכויות יוצרים או
עיצובים אשר מוגנים במדגם רשום.

סעיף )30א() (5לחוק

סעיף )30א() – (5מע"מ בשיעור אפס במתן שירות
לתושב חוץ
") (5מתן שירות לתושב חוץ ,למעט שירות ששר האוצר קבע לענין זה;
לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל ,נוסף על
תושב החוץ ,גם לתושב ישראל בישראל ,לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי
ישראל או לחברה שלענין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל,
אלא אם הוא שירות שתמורתו מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים  129עד
133ט לפקודת המכס ,לפי העניין;"
מהו דין המדינה?
מה לגבי יבוא שירותים?

סעיף )30א() – (5מע"מ בשיעור אפס במתן שירות
לתושב חוץ
מתן השירות בפועל גם לתושב ישראל
• נוסח סעיף )30א() (5לחוק לפני תיקון  23לחוק מע"מ ):(2002
• "לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ ,כאשר נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל לתושב
ישראל בישראל."...
• בעניין קסוטו )ע"א  (41/96הנישומה העניקה לחברות ביטוח זרות שירותי איתור של חברות
ביטוח ישראליות ,אשר מעוניינות לבטח עצמן בביטוח משנה אצל חברות ביטוח מחוץ לישראל.
לטענת הנישומה ,על השירות חל עליה מע"מ בשיעור אפס .מנהל מע"מ טען כי השירות ניתן
גם לחברות הישראליות .בית המשפט העליון קיבל את עמדת הנישומה וקבע ,כי אם הנהנה
העיקרי הוא תושב חוץ ,מתקיים התנאי .באשר לחריג קבע בית המשפט:
• "נוסח החריג שמשתמש במלה "בפועל" ולא במלה "גם" מעיד על עצמו ,כי כוונת המחוקק
לא היתה לשלול שיעור מס אפס אם נהנה מן השירות תושב ישראל או אם תושב ישראל
היה מקבל משני של השירות .אילו רצה המחוקק לשלול שיעור מס אפס במקרים האמורים
היה משתמש בביטוי "גם" ולא בביטוי "בפועל"".

סעיף )30א() – (5מע"מ בשיעור אפס במתן שירות
לתושב חוץ
מתן השירות בפועל גם לתושב ישראל
• נוסח סעיף )30א() (5לחוק לפני תיקון  23לחוק מע"מ ):(2002
• מבחני עזר למציאת הנהנה העיקרי )מקבל השירות( לפי פסק הדין בעניין קסוטו:
" את זהות "מקבל שירות" יש לקבוע בכל מקרה ומקרה לפי נסיבותיו .עם זאת ,ראוי להציב
מספר מבחני עזר בהם ניתן להעזר לשם איתור "מקבל השירות":...
• המבחן הראשון הוא מבחן המשלם בעד השירות...שהרי סביר להניח כי מי שקיבל את
השירות הוא המשלם בעדו לנותן השירות...
• המבחן השני הוא מבחן הצדדים לחוזה השירות .יש לאתר את מזמין השירות ואת הצד
המתקשר עם נותן השירות וכן את הצדדים לפעילות העיסקית...
• המבחן השלישי ,הוא מבחן הנהנה מן השירות .יש לבחון את האינטרסים של מי בא השירות
להגשים .אם נהנה מן השירות יותר מאחד ,יש לקבוע מי הוא הדומיננטי מביניהם ולראות בו
את מקבל השירות.
• המבחן הרביעי הוא ,מבחן הנסיבות .זהו מבחן גג שבמסגרתו נבחנת כל נסיבה רלבנטית"

סעיף )30א() – (5מע"מ בשיעור אפס במתן שירות
לתושב חוץ
תגובת המחוקק – תיקון  23לחוק מע"מ  -תיקון סעיף )30א():(5
"...לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא מתן שירות בפועל ,נוסף על
תושב החוץ ,גם לתושב ישראל בישראל"...
תיקון החוק הביא לשינוי בפרשנות הסעיף ,ולצמצום ההטבה.
פסק דין וידאו אינטרנשיונל )ע"ש  – (2006)(1081/05הנישומה הייתה חברה ישראלית ,אשר
נתנה לחברה זרה שירותי איתור של משרדי פרסום בישראל ,שביקשו לשדר בערוצי טלוויזיה
זרים .הנישומה טענה ,כי את השירותים היא סיפקה רק לחברה הזרה ואילו רשויות מע"מ טענו,
כי השירותים ניתנו גם לתושבי ישראל ,ולכן חייבים במע"מ.
בית המשפט קבע ,כי הלקוחות הישראלים קיבלו בפועל שירותי תיווך מהחברה הישראלית.
אמנם מדובר בשירות נלווה בלבד ,אך לאחר תיקון  ,23די בקיומו של נהנה משני תושב ישראל
בישראל על מנת שלא ניתן יהיה לקבל מע"מ אפס.

סעיף )30א() – (5מע"מ בשיעור אפס במתן שירות
לתושב חוץ
• פסק דין אמריקה-ישראל קאמפ )ע"מ  - (2016) (37473-05-12המערערת עסקה בגיוס צעירים
ישראליים המעוניינים לשמש מדריכים ואנשי צוות במחנות קיץ בארה"ב .המערערת טיפלה
בהיבטים שונים של גיוסם ,קבלתם והכנתם של הצעירים הישראליים לקראת נסיעתם לחו"ל,
וקיבלה עבור עבודתה עמלה מהחברה האמריקאית או ממחנות הקיץ ,בגין כל שיבוץ של ישראלי
כמדריך .המערערת טענה שבגין העמלות ששולמו לה ,יש לחייבה במע"מ בשיעור אפס .מנהל מע"מ
טען ,כי המערערת מעניקה שירות גם למועמדים הישראלים ,ולפיכך אינה זכאית להטבה הנ"ל.
• בית המשפט דחה את עמדת המערערת וקבע ,כי העניקה שירות למועמדים תושבי ישראל .כך
למשל ,המערערת התחייבה לתת מענה מהיר לפניות המועמדים ,לסייע להם בהשגת ויזה
לארה"ב ומסמכים אחרים .כמו כן ,המערערת התחייבה ,כי במקרה ששיבוץ מועמד במחנה קיץ
מסויים יבוטל ע"י מחנה הקיץ ,היא תנסה למצוא למועמד מחנה קיץ אחר .כך ,גם במקרה זה
נשללה מהמערערת הטבת מע"מ אפס.

סעיף )30א() – (5מע"מ בשיעור אפס במתן שירות
לתושב חוץ
בשולי דבריו ,נתן בית המשפט בעניין אמריקה-ישראל קאמפ דוגמאות למקרים בהם סיוע לתושב
ישראל אגב שירות לתושב חוץ לא ישלול את הטבת המע"מ.
תושב החוץ מוכרח להשתמש בשירותיו של עוסק ישראלי בשל מהות השירות ,ובכל זאת יחול שיעור
מס אפס חרף העובדה שהעוסק הישראלי לא עמד בפני כל תחרות בינ"ל .לדוגמה ,אם תושב חוץ
שוכר חוקר פרטי ישראלי על מנת לבלוש אחר תושב ישראל בישראל.
חברת כוח אדם ישראלית הפועלת לאיתור מועמד מתאים למשרה פנויה אצל לקוח
) .(headhuntingבמצב כזה המשימה מבוצעת אך ורק לטובת הלקוח ואם חברת כוח האדם מספקת
מידע למועמדים ,מראיינת אותם ובוחנת אותם ,הכל נעשה בשביל הלקוח והשירות הוא חד סטרי
וללא הענקת סיוע נוסף למועמדים.

סעיף )30א() – (5מע"מ בשיעור אפס במתן שירות
לתושב חוץ
• בעניין טיביסי )ע"מ  (2017) (28788-11-15הנישומה סיפקה לבנק בגאורגיה שירותי איתור וגיוס
לקוחות ישראלים.
• לטענת הנישומה היא סיפקה שירות לבנק ,ולכן הכנסותיה חייבות במע"מ אפס .מנהל מע"מ טען
לעומת זאת שהשירותים מסייעים גם לתושבי ישראל.
• בית המשפט קיבל את עמדת מנהל מע"מ וקבע כי השירות ניתן בפועל גם לתושב ישראל בישראל,
ולכן הנישומה אינה זכאית למע"מ בשיעור אפס .בית המשפט קבע כי הנישומה סייעה לתושבי ישראל
לפתוח חשבון בנק ,סייעה ללקוחות הישראלים לשפר את תנאי הריבית שקיבלו מהבנק
ושהלקוחות הישראלים הוזמנו ליצור קשר ישיר עם עובדי הנישומה לשם קבלת שירות .כמו כן
אפשרה הנישומה ללקוחות לחתום על טפסי פתיחת חשבון בישראל חלף חתימה בגיאורגיה.

סעיף )30א() – (5מע"מ בשיעור אפס במתן שירות
לתושב חוץ
•
•
•

•

בעניין טיביסי )ע"מ  - (2017) (28788-11-15המשך:
לפי בית המשפט ,יש לתת משנה חשיבות ל"נושא ההסכם" בין תושב החוץ לבין נותן השירות
הישראלי:
"עיון בנוסחו של הסכם ההתקשרות מלמד שמטרת ההתקשרות בין המערערת לבנק הייתה לתת
שירות לתושבי ישראל בישראל כדי לשכנעם לפתוח חשבון בבנק בגאורגיה The Service " -
Provider shall provide TBC Bank with certain services in Israel in particular…assisting them
"…in opening the banks account (including deposit account) in TBC Bank
ככלל ,אם ייקבע שעסקת הבסיס היא מתן שירותים מתושב חוץ לתושבי ישראל בישראל ,כי אז יש
לקבוע שגם העוסק ,הפועל בשליחותו של תושב החוץ ,נותן שירותים לאותם תושבי ישראל בישראל.
העוסק אינו אלא ידו הארוכה של תושב החוץ ואם תושב החוץ נותן שירותים לתושבי ישראל בישראל,
ממילא נותן אותם גם העוסק".

סעיף )30א() – (5מע"מ בשיעור אפס במתן שירות
לתושב חוץ
• בעניין טיביסי )ע"מ  - (2017) (28788-11-15המשך:
• "] [...אין באמור לעיל כדי לקבוע שכל שירות הניתן לתושב ישראל ,יהא אשר יהא ,יש בו כדי לסייג
את ההטבה .ברי לכל ,כי אם השירות שניתן לתושב ישראל הוא שירות זניח ,אגבי ,לא משמעותי
וכיו"ב ,לא יהיה בו כדי למנוע את הטבת המס לעוסק המעניק את שירותיו לתושב החוץ וזאת כדי
לא לפגוע בתכלית ההטבה שהיא עידוד שירותי יצוא מישראל""

סעיף )30א() – (5מע"מ בשיעור אפס במתן שירות
לתושב חוץ
י.מ.ש השקעות בע"מ נ' מדינת ישראל -מנהל מע"מ ע"א (2019) 8272/16
• עניינו של פסק הדין בשומת מע"מ שהוצאה למערערת ,י.מ.ש השקעות בע"מ ,חברה בבעלותו של עו"ד
שגב ,בגין מתן שירותים לגב' לאה אייזנברג ,במהלך מאבק על ירושת בעלה המנוח ,שאול אייזנברג.
• החשבונית נשוא המחלוקת הוצאה על שם לאה ,בשל תקבול בסך של  15.5מיליון  ,₪בגין שכ"ט עבור
מתן שירותים משפטיים בנוגע לעיזבון המנוח אייזנברג .שיעור המע"מ בחשבונית היה אפס ,כיוון
שלאה היא תושבת חוץ וחלות בעניינה הוראות סעיף )30א( 5לחוק מע"מ.
• מנהל מע"מ טען שהשירותים המשפטיים לא ניתנו ללאה ,אלא לבתה ,שהייתה תושבת ישראל ולכן
חייבת בשיעור מע"מ רגיל.
• בית המשפט העליון דחה את הערעור.

סעיף )30א() – (5מע"מ בשיעור אפס במתן שירות
לתושב חוץ
י.מ.ש השקעות בע"מ נ' מדינת ישראל -מנהל מע"מ ע"א  – (2019) 8272/16המשך:
• השירות שניתן ללאה ולבתה על ידי עו"ד שגב ומשרדו היה בחלקו שירות משותף ,ומשכך התמורה
טעונה מע"מ בשיעור מלא.
• לאה שילמה את שכר הטרחה של  3מיליון דולר רק בשל הסכם שיפוי עם ליז.
• נדחתה טענת שגב כי הוא ומשרדו העניקו ללאה שירותים משפטיים בהיותם שלוח נסתר לפי סעיף
)17א( לחוק מע"מ ,מאחר ולא הוצגה חשבונית המתעדת את פועלה של הבת כעוסק שימנה את
משרדו לספק שירות משפטי ללאה.
• בית המשפט העליון דחה את הערעור.
• "ת"פ  32690-06-10רשות המיסים נ' שגב  -נקבע ,בין היתר ,כי עו"ד שגב ומשרדו מסרו ידיעה
כוזבת לרשות המס בנסיבות מחמירות והרשיעם לפי סעיף )117ב() (1לחוק מס ערך מוסף".

סעיף )30א() – (5מע"מ בשיעור אפס במתן שירות
לתושב חוץ
י.מ.ש השקעות בע"מ נ' מדינת ישראל -מנהל מע"מ ע"א  – (2019) 8272/16המשך:
• "קביעה זו מקובלת עלי לחלוטין .אכן ,שירות שהינו זניח או בלתי משמעותי איננו בגדר "שירות"
אשר מצדיק את שלילת ההטבה של מס אפס לפי סעיף )30א() (5לחוק )ראו גם פרידמן ,בעמ' ;573
וכן ,ע"מ )מחוזי ת"א(  37473-05-12אמריקה-ישראל קאמפ אקסצ'אנג' )איי.סי.אי( בע"מ נ' מנהל
מס ערך מוסף ומס קנייה אזורי תל אביב ) ,(17.3.2016פסק הדין בו ציין השופט ה' קירש כי לאחר
תיקון  23יש לעסוק "בשאלה האם מה שנעשה עבור התושב הישראלי כלל מהווה "שירות" או שמא
העשייה לטובתו איננה ממשית וישירה""

סעיף )30א() – (5מע"מ בשיעור אפס במתן שירות
לתושב חוץ
עניין אדמונד דה רוטשילד ניהול נכסים בע"מ )ע"מ :2019 – (9136-04-18
• בערעורה של חברת אדמונד דה רוטשילד ניהול נכסים בע"מ )להלן" :חברת אדמונד דה
רוטשילד הישראלית"( מיום  26לנובמבר  ,2019נדרש בית המשפט לשאלה אם יחול מע"מ
בשיעור אפס בגין מתן שירותי שיווק לתושב חוץ המבקש לשווק את מוצריו בישראל.
• מדובר בשירותי שיווק הניתנים על ידי חברת אדמונד דה רוטשילד הישראלית לקבוצת רוטשילד
העולמית ,ובעיקרם שיווק קרנות זרות ללקוחות מוסדיים בישראל ושיווק שירותי הבנקאות
הפרטית ליחידים .בתור שכך לא היה בסמכותה של חברת אדמונד דה רוטשילד הישראלית ליתן
שירותי ייעוץ וניהול תיקי השקעות ללקוחות המוסדיים או הפרטיים בישראל.
• המערערת טענה ביחס ללקוחות המוסדיים בין היתר ששיווק הקרנות הזרות הוא "עולם של
מוצרים" ולא של "שירותים" ולכן ניתן היה למכור את הקרנות הזרות גם ללא פעילות
שיווקית בישראל.

סעיף )30א() – (5מע"מ בשיעור אפס במתן שירות
לתושב חוץ
עניין אדמונד דה רוטשילד ניהול נכסים בע"מ )ע"מ  – (9136-04-18המשך:
• המערערת ביססה טענה זו גם בהסתמך על הידע והבקיאות של הגופים המוסדיים ,על העובדה
שניתן היה ליצור קשר ישיר עם נציגי הקבוצה בחו"ל ,על כך שהשפה האנגלית שגורה בפי מנהלי
ההשקעות המוסדיים ועל כך שפעילותה כלפיהם הייתה זניחה.
• המערערת ביקשה להיתמך באמירתו של בית המשפט בעניין אמריקה-ישראל קאמפ ,לעניין
פעילות שיווקית של מכירת נכס זר בישראל הנעשית עבור תושב חוץ ,וטוענת כי מכירת הקרנות
הזרות בישראל היא דוגמא אופיינית למכירת מוצר מוגמר שאינה מלווה ב"מתן שירות".
• ביחס ללקוחות הבנקאות הפרטית טענה המערערת כי תפקידה העיקרי הוא לגייס לקוחות
פרטיים לשם קידום האינטרסים בישראל של הבנק בחו"ל ותו לא .לצורך כך קיימה המערערת
פגישות היכרות מדי שנה עם לקוחות פוטנציאליים הן בבתיהם והן באמצעות כנסים שיווקיים
והרצאות ,שלחה חומרים פרסומיים שונים ,ארגנה טיולים ושלחה מתנות.

סעיף )30א() – (5מע"מ בשיעור אפס במתן שירות
לתושב חוץ
עניין אדמונד דה רוטשילד ניהול נכסים בע"מ )ע"מ  – (9136-04-18המשך:
• כמו כן ,לצורך מתן שירות לבנק בחו"ל ובהתאם לדרישתו ,ביצעה המערערת בדיקות רקע
ללקוחות הפוטנציאליים .לצורך השלמת השירות עבור הבנק בחו"ל סייעה המערערת ללקוחות
הפוטנציאליים לחתום על טפסים לצורך פתיחת חשבון בנק בחו"ל.
• המערערת אף טענה שגם אם ייקבע בניגוד לעמדתה כי ניתן שירות בפועל גם לתושב ישראל,
יהיה נכון בנסיבות המקרה לפצל את התמורה ,כך שעל חלקה יחול מע"מ בשיעור אפס .לשיטתה
פיצול התמורה כאמור יביא לתוצאת מס הגיונית וצודקת יותר שכן התמורה בגין השירות לתושב
ישראל יחוייב במע"מ ואילו השירות שניתן לתושב חוץ יכומת ויחויב במע"מ בשיעור אפס.

סעיף )30א() – (5מע"מ בשיעור אפס במתן שירות
לתושב חוץ
עניין אדמונד דה רוטשילד ניהול נכסים בע"מ )ע"מ  – (9136-04-18המשך:
• בית המשפט דחה את הערעור .כבוד השופטת ירדנה סרוסי הסכימה עקרונית עם הטענה כי לא
בכל פעולה שיווקית הנעשית עבור תושב חוץ בישראל יתקיים יסוד של מתן שירות לתושב ישראל
באופן שישלול מהעוסק הישראלי שיעור מע"מ אפס בגין מלוא התמורה שקיבל מתושב החוץ .כך
למשל ,כאשר תושב ישראל הינו מושא לשכנוע ולמאמצי מכירה כלליים )פרסומת ,הצבת
שלטי חוצות ,חלוקת פליירים( ולא באופן פרטני.
• עם זאת נקבע כי אין כך הדבר בנסיבות המקרה ובלשון בית המשפט:
"פעילות של עוסק ישראלי ,כדוגמת המערערת ,המשווק בישראל את שירותי ומוצרי תושב
החוץ ,עשויה לשרת את האינטרסים של כל הצדדים המעורבים ,גם אם לא באופן שווה :הן את
תושב החוץ שמוכר את מוצריו ומגייס לקוחות בישראל ,הן את המערערת ששכרה תלוי בגיוס
הלקוחות ובהיקף ומשך השקעתם בקבוצה והן את הלקוחות תושבי ישראל המשתכנעים
להשקיע את ממונם במטרה להשיא את רווחיהם .מדובר אפוא בשירות משולב שבו כל הצדדים
המעורבים יוצאים נשכרים"

סעיף )30א() – (5מע"מ בשיעור אפס במתן שירות
לתושב חוץ
עניין אדמונד דה רוטשילד ניהול נכסים בע"מ )ע"מ  – (9136-04-18המשך:
בית המשפט ראה לנכון להדגיש בהקשר לכך כי:
"טענת המערערת כי הסיוע ללקוחות בישראל ניתן במסגרת שירותי שיווק עבור ולמען הקבוצה
בחו"ל וכי הלקוחות בישראל לא היו אלא "יעד להגשמת פעולות השיווק" ,אינה יכולה להתקבל.
המערערת מבקשת לתת לסייג הקבוע בסעיף )30א() (5סיפא פרשנות מצמצת המוציאה מגדר
"מתן שירות לתושב בישראל" שירות שנחשב כ"פעילות שיווקית" או "נלווה לפעילות שיווקית"
או "שימור לקוחות" ,וזאת מבלי שיש לפרשנות זו כל עיגון בלשון הסעיף או בתכליתו".
• בנוסף בית המשפט מצא כי המערערת לא הוכיחה כי מתקיימת תחרות אפקטיבית בנוגע
לאספקת השירותים שהיא נותנת בישראל באופן המחייב איזון בהסדר המע"מ שיאפשר את
התחרות .מעמדה הייחודי של המערערת כחברת בת בקבוצת רוטשילד ,כמשווקת הבלעדית של
קרנות רוטשילד בישראל ,מלמד כי היא היחידה שיכולה לספק את השירות לקבוצה בחו"ל.

סעיף )30א() – (5מע"מ בשיעור אפס במתן שירות
לתושב חוץ
עניין אדמונד דה רוטשילד ניהול נכסים בע"מ )ע"מ  – (9136-04-18המשך:
• לגבי הלקוחות הפרטיים –
נמצא כי פעילותה של המערערת השתרעה מעבר לביצוע פעולות שיווק לצורך גיוס לקוחות
פוטנציאליים עבור הבנק בחו"ל .המערערת העניקה שירותי תמיכה וסיוע שוטפים עבור הלקוחות
הישראליים כגון החתמה על טפסים ,העברת מידע ושירותי סיוע ותמיכה שוטפים ואף באחד
המקרים פנתה לבנק בחו"ל לצורך הפחתת עמלה ללקוח .משכך לא ניתן לומר כי פעילות זו
הינה "זניחה" או "טכנית" במהותה.

סעיף )30א() – (5מע"מ בשיעור אפס במתן שירות
לתושב חוץ
עניין אדמונד דה רוטשילד ניהול נכסים בע"מ )ע"מ  – (9136-04-18המשך:
"התוצאה אליה הגעתי מתחייבת לטעמי מיישום של הדין במתכונתו הקיימת המחייב הכרעה
בינארית הצובעת את מלוא התגמול הניתן לעוסק הישראלי בהתאם לפרמטרים שהוצגו
לעיל....עם זאת ,אבקש להעיר כי התוצאה של חיוב מלוא התגמול במע"מ בשיעור מלא ,גם
כאשר השירות שניתן לתושבי ישראל אינו השירות העיקרי ,אינה מניחה את הדעת .המציאות
במתן שירותי שיווק בישראל עבור תושב חוץ היא מורכבת יותר .כך במיוחד בעת האחרונה
שבה מתרחבת הפעילות העסקית הבינלאומית תוך שילוב של ישראלים בפעילות זו .נראה כי
בתחומים אחרים ידע המחוקק לתת מענה למורכבות דומה באמצעות קביעת נוסחה המאפשרת
הכרה בחלק הפטור ממס במצב בו מתקיימת פעילות מעורבת )ראו לדוגמא תקנה )18ב(
לתקנות מע"מ בעניין תשומות מעורבות( ...נראה לי כי יישום פתרון מעין זה ישיג תוצאת מס
ראויה יותר" .
הוגש ערעור לבית המשפט העליון

סעיף )30א() (5לחוק – מע"מ בשיעור אפס במתן
שירות לתושב חוץ
החריג לסייג:
הכלל :מע"מ אפס על שירות שניתן לתושב חוץ .הסיג :לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ כאשר נושא
ההסכם הוא מתן השירות בפועל ,נוסף על תושב החוץ ,גם לתושב ישראל בישראל ,לשותפות שרוב
הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה שלענין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת
ישראל .החריג לסיג :אלא אם הוא שירות שתמורתו מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור
בסעיפים  129עד 133ט לפקודת המכס ,לפי העניין;"
• התכלית :למנוע כפל מס כאשר שולם על השירות מע"מ בעת היבוא של הטובין.
עניין אפלאוז )ע"מ (2020) (15801-02-18
• אין חולק כי תכלית החריג לסייג הממעט הייתה מניעת כפל מס .כך קובעת הוראת פרשנות 2/96
בדבר "מתן שירות לתושב חוץ  -חבות במע"מ" מיום " :15.10.1995הוראות הסיפא של ס' )30א()(5
ותקנה 12א)א( נועדו למנוע כפל מס כלכלי )למנוע מצב בו ישולם פעמיים מס סופי על אותו מרכיב
של שירות("".
• החלטת מיסוי 4429/19

סעיף )30א() (5לחוק – מע"מ בשיעור אפס במתן שירות
לתושב חוץ
עניין אפלאוז )ע"מ  – (2020) (15801-02-18המשך:
• עניין אפלאוז עסק בהחלטת מנהל מס ערך מוסף ,להטיל מס על תקבולים שקיבלה
המערערת -חברה ישראלית ,מתאגיד זר ) Applause App Quality Incלהלן" :החברה האם",
"תושבת החוץ"( .המערערת טענה שעל התקבולים חל מע"מ בשיעור אפס ,בהתאם להוראת
סעיף )30א() (5לחוק.
• בבעלות תושבת החוץ פלטפורמה דיגיטלית לבדיקות תוכנה לאפליקציות ואתרי אינטרנט,
המבוססת על קהילת בודקים מקוונת ,קבלני משנה )להלן" :הפלטפורמה"(.
• מיום היוסדה ,סיפקה המערערת לתושבת החוץ בלבד שירותי מחקר ופיתוח בקשר
לפלטפורמה .החל מאוקטובר  ,2015הפסיקה המערערת לתת לתושבת החוץ שירותי מחקר
ופיתוח והחלה לספק לה שירותי שיווק ומכירות לפלטפורמה וכן שירותי תמיכה בלקוחות
ישראליים ,שרכשו את שירותי בדיקות התוכנה מתושבת החוץ.
• התמורה ששולמה למערערת על ידי תושבת החוץ ,חושבה על בסיס מודל  ,Cost+והראשונה
דיווחה על עסקאותיה עם תושבת החוץ כעסקאות החייבות במס בשיעור אפס בהתאם לסעיף
)30א() (5לחוק.

סעיף )30א() (5לחוק – מע"מ בשיעור אפס במתן שירות
לתושב חוץ
עניין אפלאוז )ע"מ  – (15801-02-18המשך:
• בעקבות חילוקי דעות בין המערערת והמשיב בעניין תחולת סעיף )30א() (5לחוק ,המערערת
שינתה את מודל החיוב על השירותים שנתנה לתושבת החוץ .במודל החיוב החדש ,המערערת
רכשה מהחברה האם את שירותי הפלטפורמה ומכרה אותם ישירות ללקוחות הישראליים ,תוך
שחייבה את הלקוחות הישראליים באופן ישיר והנפיקה עבורם חשבונית מס.
• המשיב הוציא למערערת שומת עסקאות בסך של ) ₪ 821,728קרן( ,בנימוק כי שירותי השיווק
והתמיכה בלקוחות ,אשר סופקו על ידי החברה לתושבת החוץ בתקופת השומה ,ניתנו גם
לתושב ישראל בישראל בנוסף לתושבת החוץ .לכן על פי הסייג לסעיף )30א() (5לחוק,
המערערת אינה זכאית להטבה של מע"מ בשיעור אפס.

סעיף )30א() (5לחוק – מע"מ בשיעור אפס במתן שירות
לתושב חוץ
עניין אפלאוז )ע"מ  – (15801-02-18המשך:
• טענתה העיקרית של המערערת הייתה ,כי על עסקאותיה חל מס בשיעור אפס נוכח הוראות
החריג לסייג בסעיף )30א() (5לחוק מע"מ ,היות שמחיר השירות הניתן לחברת האם מהווה חלק
מעֵ רך השירותים המיובאים .כך ,נטען ,כי יש לגזור גזירה שווה בין שירות הניתן המהווה חלק
מעֵ רך הטובין המיובאים ,כאמור בסיפא לסעיף )30א() ,(5לבין שירות הניתן המהווה חלק
מהשירותים המיובאים.
• לחלופין ,נטען ,כי יש להתיר את חשבוניות המס שהנפיקה המערערת לחברת האם כ"מסמך
אחר" לניכוי מס תשומות בידי הלקוחות הישראלים ,המייבאים את שירותי תושבת החוץ ארצה,
כשם שנקבע בהחלטת מיסוי  .5396/17לחילופי חילופין ,נטען ,כי יש להתיר למערערת להנפיק
חשבוניות מס ישירות ללקוחות הישראלים בגין תקופת השומה האמורה ,כפי שהיא נוהגת לעשות
מאז .12/2016

סעיף )30א() (5לחוק – מע"מ בשיעור אפס במתן שירות
לתושב חוץ
עניין אפלאוז )ע"מ  – (15801-02-18המשך:
• מנגד ,טען המשיב כי הוראות סעיף )30א() (5לחוק מע"מ אינן חלות במקרה הנדון ,שכן,
מטרת החריג הינה למנוע תשלום כפל מס ,בשל מתן השירות ובשל יבוא טובין לישראל,
שהשווי שלהם כולל את השירות שניתן לתושב החוץ.
• לדידו ,לא הוכח שהלקוחות הישראליים מייבאים טובין ולכן אין הם זכאים לשלם מע"מ
בשיעור אפס .בנוסף ,לא הוכח שהלקוחות הישראליים שילמו מע"מ על ייבוא זה – קרי ,אין
חשש לכפל מס ,ולכן המערערת אינה זכאית להטבה .עוד נטען כי החלת החריג גם על
שירותים תרוקן מתוכנו את הסיפא של הסעיף המתייחס לפקודת המכס.

סעיף )30א() (5לחוק – מע"מ בשיעור אפס במתן שירות
לתושב חוץ
עניין אפלאוז )ע"מ  – (15801-02-18המשך:
• המשיב הוסיף כי יש לדחות אף את טענתה החילופית של המערערת ,היות והמקרה דנן,
שונה עובדתית מהמקרה המתואר בהחלטה ) 5396/17להלן" :ההחלטה"( .בעוד שניכוי מס
התשומות שהותר בהחלטה הסתמך על הנפקת החשבוניות של הלקוחות הישראליים,
ששילמו מס בשיעור מלא ,לא הוכח כי הלקוחות הישראליים של תושבת החוץ עשו כן.
• לעניין הטענה החילופית השנייה טען המשיב כי יש למסות את העסקה כפי שנעשתה בפועל
על ידי הנישום ,ולא לפי מה שהיה יכול הנישום לעשות .בפועל ,תושבת החוץ היא היחידה
ששילמה כספים למערערת והייתה הלקוחה היחידה של המערערת בתקופת השומה.

סעיף )30א() (5לחוק – מע"מ בשיעור אפס במתן שירות לתושב
חוץ
עניין אפלאוז )ע"מ  – (15801-02-18המשך:
"בחינתו של ההסדר הקיים בסיפא של סעיף )30א() (5מעלה כי לא קיים בו פתרון לעניין
בחסֶ ר בהסדר החקיקתי הקיים ולא
שירותים הכלולים בשירותים מיובאים ,ומשום כך מדובר ֶ
בהסדר שלילי .שכן ,בין אם מדובר בטובין ,נכס בלתי מוחשי או שירותים ,תכלית הסיפא
נותרת בעינה  -מניעת כפל מס .הקביעה כי שירותים הכלולים בשירותים מיובאים אין דינם
לעניין מס בשיעור אפס כדין שירותים הכלולים בטובין מיובאים ,סותרת את תכלית החוק".
לפיכך ,מסכם בית המשפט לעניין זה ,כדלקמן:
"יש לגזור גזירה שווה בין שירותים מיובאים לטובין מיובאים ,כטענת המערערת .שירות
הניתן המהווה חלק מהשירותים המיובאים ייראה כשירות לתושב חוץ ,כשם שירות הניתן
המהווה חלק מטובין מיובאים ,ויהיה זכאי להטבה של מס ערך מוסף בשיעור אפס".
• הערעור נדחה  -בית המשפט קבע שאף שהמערערת עמדה בנטל להוכיח כי עלויות
השירותים שנתנה לחברת האם כלולות בתמורת השירותים המיובאים על ידי הלקוחות
הישראלים ,הרי שלא עלה בידה להוכיח כי האחרונים דיווחו כדין ושילמו מע"מ בייבוא.

סעיף )30א() (5לחוק – מע"מ בשיעור אפס במתן שירות לתושב
חוץ
עניין ג'י אף איי )ע"מ  – (2021)(69931-03-19התווית מבחן האינטרסים
עובדות המקרה:

• באותו עניין עסק בית המשפט בשאלה אם המערערת ,חברה אנגלית השייכת לקבוצה בינלאומית,
שהקימה סניף בישראל שלקוחותיו מוסדות פיננסים )בנקים ,חברות ביטוח וכו'( ,כוללים הן תושבי
ישראל והן תושבי חוץ ,זכאית למע"מ בשיעור אפס בהתאם לסעיף )30א() (5לחוק מע"מ בגין שירותי
ברוקראז' שנתן הסניף הישראלי לגבי עסקות עתידיות ) (Forwardבמט"ח ועסקות החלף ) (Swapבין
סוגי ריבית.
• על רקע האמור ,בית המשפט נדרש לבחון מה דינו של ברוקר )מתווך פיננסי( המפגיש בין שני
בנקים ,אחד ישראלי ואחד זר ,וכתוצאה מכך נסגרת בין הבנקים עסקה בנגזר פיננסי תוך שהברוקר
זכאי לקבל מכל אחד מהצדדים עמלת שירות.

סעיף )30א() (5לחוק – מע"מ בשיעור אפס במתן שירות לתושב
חוץ
עניין ג'י אף איי )ע"מ  – (69931-03-19התווית מבחן האינטרסים – המשך

• בית המשפט ציין כי אין ספק כי העמלה הנגבית מהבנק הישראלי ,חייבת בידי הברוקר במס ערך מוסף
בשיעור מלא .ואולם ,נשאלת השאלה מה דינה של העמלה האחרת הנגבית מידי הבנק הזר? האם חל
עליה סעיף )30א() (5לחוק ,המזכה בשיעור מס אפס ,אם לאו? והאם בנסיבות המקרה ,מדובר באותו
שירות ברוקראז' שניתן לשני הצדדים ,או שמא בשני מעשי שירות שונים ,כאשר כל בנק קיבל שירות
אחר?
• מנהל מע"מ )המשיב( טען כי המערערת נתנה שירות אחד הן לתושב ישראל והן לתושב החוץ ,תוך
שכל אחד מהמקבלים מפיק תועלת והנאה ממשית מהשירות .לדידו ,לא בכדי ,כל אחד מן הצדדים
נדרש להשתתף בתשלום התמורה ועל כן אין להחיל במקרה זה את הטבת המס בשיעור מע"מ אפס
הקבועה הוראת סעיף )30א() ( 5לחוק.

סעיף )30א() (5לחוק – מע"מ בשיעור אפס במתן שירות לתושב
חוץ
עניין ג'י אף איי )ע"מ  – (69931-03-19התווית מבחן האינטרסים – המשך

• מנגד ,טענה המערערת כי השירות שהתחייבה להעניק מכוח ההסכם עם צד אחד לעסקה בנגזר
הפיננסי ,איננו אותו שירות שהיא התחייבה להעניק מכוח הסכם אחר לצד השני לעסקה ,וממילא
"הנושא" של כל אחד מהסכמי ההתקשרות ,הוא סוג השירות הספציפי שאותו הצד החתום על ההסכם
יקבל ושיעורי העמלות שיהיה עליו לשלם.
• לפיכך ,כל שירות שניתן בפועל לכל אחד מהצדדים לעסקה הוא שירות עצמאי ממנו נהנה רק אותו
לקוח .המערערת הדגישה לעניין זה כי אותו בנק זר ,אשר מיסוי העמלה ששילם למערערת עמד בבסיס
המחלוקת ,עשוי להיות בכל עסקה נתונה הלקוח היוזם ,או לחלופין הצד הנגדי ,ובד בבד הוא עשוי
להיות הקונה או לחלופין המוכר ,כאשר ה"מעמד" של אותו בנק זר עשוי להשתנות מעסקה לעסקה,
אפילו במהלך אותו יום מסחר.

סעיף )30א() (5לחוק – מע"מ בשיעור אפס במתן שירות לתושב
חוץ
עניין ג'י אף איי )ע"מ  – (69931-03-19התווית מבחן האינטרסים – הערעור התקבל

• נקודת המוצא לבחינת הזכאות לשיעור מס אפס בהתאם לסעיף )30א() (5לחוק אמורה להיות עיון
בהסכם שנערך בין נותן השירות לבין " תושב החוץ" .לאמור ,אם עיון בהסכם כאמור מגלה כי השירות
שביצועו נדרש על פי ההסכם יינתן "נוסף על תושב החוץ ,גם לתושב ישראל בישראל" כי אז תישלל
הזכאות.
• העיון בהסכם מהווה נקודת פתיחה ,אך לא נקודת סיום שכן יתכן שעסקה למכירת נכס או מתן שירות,
תבוא לידי ביטוי משפטי )אגב יצירת חיובים הדדיים( ביותר מחוזה אחד.
• כאשר ישנם יותר ממקבל שירות אחד ונותן השירות מבצע פעולות עבור וכלפי כל אחד ואחד מהם ,אין
דרך לקבוע מראש אם מדובר ב"שירות" אחד הכולל את כל המטלות לכן ,יש לקבוע את האינטרסים
של הצדדים השונים ,מקבלי השירות ,ובלשונו" :לדידי כאשר האינטרסים והרצונות של שני מקבלי
השירותים אינם זהים וכל אחד מהם מוכן לשלם כסף למי שיביא ,ככל שניתן בתנאים השוררים
בשוק ,למימוש האינטרסים שלו באופן מיטבי ,נמצא בסיס לומר כי בפנינו שירותים שונים
ומופרדים".

סעיף )30א() (5לחוק – מע"מ בשיעור אפס במתן שירות לתושב
חוץ
עניין ג'י אף איי )ע"מ  – (69931-03-19התווית מבחן האינטרסים – המשך

• בהקשר לכך ,ובהתייחסו לטענת המשיב כי תוכן העשייה עבור הצדדים הינו זהה ומשכך מדובר בשירות
אחד ,ראה בית המשפט להדגיש כי הדמיון בפירוט העשייה המבוצעת עבור כל אחד מהצדדים אין בו
כדי להכריע והדגים זאת בשורה של מצבים אחרים" :ייתכן שתוכן העשייה – התכתבויות ,שיחות,
בדיקות ,יצירת תיעוד – מול צד אחד דומה מאד לתוכן העשייה מול הצד האחר ,אולם אין פירוש
הדבר כי מדובר באותו שירות ,אם כתוצאה מנקיטת פעולות אלו מוגשמים אינטרסים שונים .לדעתי
הדברים עשויים להיות נכונים ,בנסיבות המתאימות ,במגוון מצבים של הפגשה ותיווך ,לרבות:
תיווך בעסקאות מקרקעין כאשר אותו מתווך מייצג הן את המוכר והן את הרוכש; תיווך בביצוע
השקעות כאשר אותו גורם זכאי לעמלה הן מהצד המשקיע והן מצד החברה המושקעת; שירותי
שידוך זוגות ואולי אף בשירותי יישוב מחלוקות )בוררויות ,גישורים וכדומה (".
• נמצא אם כן כי השאלה אם בפנינו "אותו שירות" תיבחן על רקע בחינת האינטרסים של הצדדים.
לאמור ,ככל שפעולותיו של נותן השירותים  -אף אם הן זהות לשני הצדדים  -מגשימות אינטרסים שונים
של הצדדים ,הרי שלא ניתן לומר כי מדובר "באותו שירות" לצרכי הוראת סעיף )30א( ) (5לחוק.

סעיף )30א() (5לחוק – מע"מ בשיעור אפס במתן שירות לתושב
חוץ
עניין ג'י אף איי )ע"מ  – (69931-03-19התווית מבחן האינטרסים – המשך

• לגופם של דברים ועל רקע האמור לעיל ,קבע כב' השופט קירש כי פער האינטרסים ולעיתים ניגוד
העמדות לפני ביצוע העשייה בין הבנק הזר לבין הבנק הישראלי ,מחייבים את המסקנה כי בעניינה של
המערערת מדובר בשירותים נפרדים למקבלים השונים .אדרבה ,בית המשפט מצא להדגיש כי דווקא
הקביעה לפיה נושא ההסכם עם הבנק הזר הוא מתן שירות גם לבנק הישראלי היא מאולצת
ומלאכותית ,שכן הן הבנק הזר והן הבנק הישראלי חתמו ,כל אחד בתורו ,על החוזה הייחודי לו וזאת
בטרם נודע להם מי יהיו הצדדים הנגדיים לעסקאות שייעשו.

• הוגש ערעור על ידי רשויות מע"מ לבית משפט עליון

סעיף )30א() (8לחוק

סעיף )30א() – (8מע"מ בשיעור אפס במתן
שירותים לתייר
• לינה של תייר בבית מלון ושירותים נוספים הניתנים אגב לינה כאמור;
• השירותים מפורטים בתקנה 12ב לתקנות מע"מ:
• אספקת מזון ומשקאות;
• שימוש בבריכת שחיה ושימושים נלווים לשירות זה;
• שירותי כביסה;
• השכרת מכשיר טלוויזיה לשימוש בחדרו של התייר;
• שימוש במתקן סאונה ושירותים נלווים לשירות זה;
• שימוש בטלפון ,בטלפקס ובפקסימליה;
• שימוש במתקני ספורט ובריאות;
• תרגום מסמכים ,ניסוח מכתבים ,עבודות הדפסה ושירותי משרד אחרים..

סעיף )30א() – (8מע"מ בשיעור אפס במתן
שירותים לתייר
• בסעיף  1לחוק מע"מ מוגדר "בית מלון" כך:
""בית מלון" – לרבות פנסיון ,בית מרגוע ,בית אירוח או כיוצא באלה שבו מלינים בדרך
כלל בתמורה לפחות חמישה אנשים".
• לכאורה ,גם צימר ודירת  Airbnbהמשמשים להלנת תיירים עשויים להיחשב ל"בית מלון".
בהוראת פרשנות  2/97של רשויות מע"מ נקבע:
"צימר הכולל יחידת נופש אחת ייחשב כ"בית מלון" רק אם גודל היחידה מאפשר ,עפ"י
הקריטריונים של משרד התיירות ,לינה של  5אנשים לפחות ביחידה.
הקריטריונים הם :שטח רצפה מינימלי של  14מ"ר )ללא שירותים ומטבחון( לשתי מיטות,
ולכל מיטה נוספת ביחידה  4מ"ר )דהיינו :שטח רצפה של מינימום  26מ"ר ללא שירותים
ומטבחון(".

מוסד כספי לצרכי מע"מ

מוסד כספי לצרכי מע"מ
• חוק מע"מ מגדיר ככלל שלושה סוגים של חייבים במס מכוח החוק – עוסק מורשה ,מוסד כספי ומוסד
ללא כוונת רווח.
• סעיף  1לחוק מע"מ מגדיר מהו "מוסד כספי":
"מוסד כספי" –
) (1חברה או אגודה שיתופית העוסקת בקבלת כספים בחשבון עובר ושב על מנת לשלם מהם
לפי דרישה על-ידי שיק;
) (2חברה המשתמשת כדין במלה "בנק" כחלק משמה למעט חברה ששמה מאזכר חברה או
אגודה שיתופית שפסקה ) (1חלה עליה;
) (3מוסד כספי כמשמעותו בחוק בנק ישראל ,תשי"ד ,1954-אשר הוראות הנזילות מכוח החוק
האמור חלות עליו;
) (4מבטח;
) (5סוג בני אדם ששר האוצר קבע;

מוסד כספי לצרכי מע"מ
• בארבע החלופות הראשונות להגדרת "מוסד כספי" מדובר ככלל בסוגי עסקים כדוגמאת בנקים וחברות
ביטוח אשר הכסף מהווה את המלאי שלהם והם נותנים שירותים ללקוחות רבים.
• החלופה החמישית מאפשרת לשר האוצר להרחיב את ההגדרה ,ואכן שר האוצר עשה שימוש
בסמכותו והרחיב את הגדרת "מוסד כספי" במסגרת צו מס ערך מוסף )קביעת מוסד כספי( ,התשל"ז -
) 1977להלן" :הצו"(:
")א( אלה יהיו מוסדות כספיים לעניין החוק:
) (1עוסק שהוא חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ו ש 75%-או יותר ממחזור
העיסקאות שלו נובעים מעיסקאותיו בתור שכזה;
) (2עוסק שהוא נאמן או מנהל קרן כמשמעותם בחוק להשקעות משותפות בנאמנות ,התשכ"א-
 ,1961וש 75%-או יותר ממחזור העיסקאות שלו נובעים מעיסקאות בתור שכזה;
) (3מי שעסקו במכירת מטבע חוץ או ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים ,ולענין זה יראו כמי
שעסקו במכירת ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים ,אף אם הוא רוכש אותם לצורך קבלת
פרעונם או פדיונם;

מוסד כספי לצרכי מע"מ
החלטת מיסוי מס' 4396/15
• בחודש אוגוסט  2015פורסמה החלטת מיסוי  15/4396אשר כותרתה "החבות במע"מ בשל ביצוע
השקעות פיננסיות – סיווג כ"מוסד כספי" לצרכי חוק מע"מ של פעילות נוסטרו  -החלטת מיסוי שלא
בהסכם" .עניינה של אותה החלטה ,אשר היוותה פרסום פומבי ראשון של עמדת רשויות המס בסוגיה
זו ,בחברה אשר השקיעה בניירות ערך עבור עצמה בחשבון הנוסטרו שלה ,כאשר פעילותה בתחום זה
הינה בהיקף גבוה ותוך ביצוע מספר רב של פעולות ,והיא ממומנת ,בין היתר ,בהלוואות מתאגידים
בנקאיים .במסגרת החלטת המיסוי נקבע ,כי היות שמדובר בפעילות עסקית ,יש לסוַוגה כ"מוסד כספי"
כמשמעותו בצו .עוד נקבע בהחלטה ,כי הסיווג כ"מוסד כספי" כאמור חל גם על התאגדויות משפטיות
אחרות ככל שהן מקיימות את אותו סוג ונפח פעילות ,לרבות פעילות דומה המבוצעת על ידי אנשים
פרטיים.
• ביטול עמדה חייבת בדיווח 12/2017

מוסד כספי לצרכי מע"מ
עניין אקוויטס )ע"מ (2017) (25935-02-16
עובדות המקרה
• המערערת הינה חברה פרטית העוסקת במו"פ לתוכנת אלגוטרייד בשוק ההון ובמיוחד בתחום
הנגזרים .רוב רובן ) (96%של הכנסות המערערת )בשנות-המס שבערעור( נבעו ממסחר אוטומטי על
ההון שלה )נוסטרו(.
• בחודש פברואר  2010פנתה המערערת אל מנהל מע"מ בבקשה לשנות את סיווגה מ"עוסק" ל"מוסד
כספי" .הבקשה נענתה בחיוב ובחודש מרץ  2010ניתנה החלטת המנהל לפיה המערערת תסווג
כ"מוסד כספי" לגבי כלל פעילותה  -מיום .1.1.2010
• המערערת לא דיווחה ולא שילמה למשיב את מס הרווח בגין הכנסותיה מפעילות הנוסטרו .לאור זאת,
הוציא לה המשיב שומה בצו לשנות-המס  .2012–2010לטענת המערערת ,רישומה כ"מוסד כספי"
נעשה בטעות וכי היא אינה "מוסד כספי" ,וממילא אינה חייבת בדיווח ובתשלום מס רווח.

מוסד כספי לצרכי מע"מ
עניין אקוויטס )ע"מ  - (25935-02-16המשך
• בית המשפט המחוי מפי כבוד השופטת י' סרוסי דחתה את הערעור וקבע כי הסיווג "מוסד כספי" נעשה
לפי בקשתה של המערערת וזו לא פנתה אל מנהל מע"מ בבקשה לשנות את הסיווג כאמור .היות
ששינוי או ביטול סיווגה של המערערת כ"מוסד כספי" אינו בסמכותו של המשיב אלא בסמכותו
הבלעדית של מנהל מע"מ ,ומאחַ ר שאין מחלוקת כי המערערת לא פנתה למנהל מע"מ בבקשה לשנות
או לבטל את סיוּוגה ,הרי שהמערערת מושתקת מלטעון בעניין זה.

מוסד כספי לצרכי מע"מ
עניין אקוויטס )ע"מ  - (25935-02-16המשך
חלופת מוסד כספי
• טענת המערערת ,כי הוראת סעיף )1א() (3לצו – לפיה ,בין היתר" ,מוסד כספי" כולל גם מי שעסקו
במכירת ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים ,ולענין זה יראו כמי שעסקו במכירת ניירות ערך או
מסמכים סחירים אחרים ,אף אם הוא רוכש אותם לצורך קבלת פרעונם או פדיונם – נקבעה בחוסר
סמכות ולכן דינה בטלות – נדחתה על ידי בית המשפט .הדגש צריך להיות מי שיש לו "עסק" ולא על
"עסקה" – כלומר אין צורך לייבא מונחים של חוק מע"מ לתוך התקנות.
• מבּחינה מהותית עונה המערערת על הגדרת המונח "מוסד כספי" שבסעיף )1א() (3לצו ,היות
שפעילותה בנוסטרו מגיעה לכדי "עסק".

מוסד כספי לצרכי מע"מ
עניין אקוויטס )ע"מ  - (25935-02-16המשך
חלופת עוסק -
• אדם שיש לו עסק של מכירת ניירות-ערך ומסמכים סחירים אחרים ,לרבות במסגרת נוסטרו ,ואינו
מסווג כ"מוסד כספי" ,מסיבה זו או אחרת ,יהיה אמנם פטור ממס רווח ושכר אך לא יופטר מתשלום
מע"מ ,וזאת לאור הוראות סעיף )19ב( לחוק –
• "סעיף )19ב( לחוק מע"מ קובע ,כי מי שעסקו מכירת ניירות ערך ] [...יראו אותו כעושה שירות של
תיווך ] [...המנגנון המיוחד שנקבע בסעיף )19ב( לחוק נועד להתגבר על העובדה שהגדרת "מכר"
בחוק מע"מ ממעטת מתוכה פעילות בניירות ערך הנסחרים בבורסה .לכן קובע הסעיף שיראו את
פעולת המכר כעסקה של מתן שירותי תיווך ] [...הנה כי כן ,המחוקק לא התכוון לפטור פעילות
בניירות ערך מתשלום מע"מ אלא רק להחיל עליה את ההוראות של עסקת מתן שירות ולא את
ההוראות של מכירת נכס וזאת בהינתן המאפיינים המיוחדים של פעילות בניירות ערך".

מוסד כספי לצרכי מע"מ
עניין טריידומטיקס )ע"מ (2018) (14338-02-15
העובדות
• המערערת ,טריידומטיקס בע"מ ,חברה שהוקמה בשנת  2007ונרשמה כעוסק לעניין חוק מע"מ,
פיתחה תוכנה לשימוש בשוק ההון שנועדה לסייע בביצוע עסקאות בתדירות גבוהה ובניהול סיכוני
מסחר.
• בשנת  ,2009טרם שיווק התוכנה ,התמנתה המערערת כ"עושה שוק" בבורסה לניירות ערך בתל
אביב ,כשתפקידה היה להתמיד בהזרמת פקודות קנייה ומכירה לאופציות על מניות הנסחרות בבורסה.
• בפעילותה כעושה שוק ,השתמשה המערערת בתוכנה שהיא עצמה פיתחה .עוד טענה המערערת ,כי
תקופת עשיית השוק לא הייתה אלא "הרצה" של מוצר התוכנה שפותח.
• בתור עושה שוק ,ביצעה המערערת פעולות רבות של רכישה ומכירה של אופציות בבורסה ,וזאת על
פני תקופה של כשש שנים ,בין  2009לבין 2014

מוסד כספי לצרכי מע"מ
עניין טריידומטיקס  -המשך
• לטענת מנהל מע"מ ,למערערת נוצרו רווחים מפעילות מסחר זו ובנוסף היא קיבלה תגמול מן הבורסה
עבור מילוי תפקיד "עושה שוק" ולטענת מנהל מע"מ רווחים אלו היו חייבים במע"מ על-פי סעיף )19ב(
לחוק מע"מ.
המערערת חלקה על עמדתו של המשיב ,בעיקר מן הטעמים הבאים:
• המערערת פעלה על-חשבון עצמה בשוק האופציות ולא בשם או עבור אחרים ,וממילא אין כל תחולה
לסעיף )19ב( לחוק מע"מ שחל רק במקרים של "תיווך";
• סעיף )19ב( חל על עוסק שעיסוקו העיקרי הוא מכירת ניירות ערך ולא שפעילותו בנושא הנדון היא
תוצאת לוואי לעיסוקיו האחרים.

מוסד כספי לצרכי מע"מ
עניין טריידומטיקס  -המשך
בית-המשפט המחוזי ,מפי השופט כב' השופט ה' קירש ,דחה את הערעור כלהלן:
• "קשה לדלות מן החומר הנ"ל תכלית חד משמעית לכל אחת משלוש דרכי ההתייחסות שבחוק
לפעילות בשוק ההון )הוצאת ניירות ערך מגדר "נכס" ,מסלול סעיף )19ב(; והקביעה כמוסד כספי(
וקשה להצביע על מפתח או מבחן למיון המקרים הקונקרטיים בין שלוש האפשרויות .חוסר
הבהירות הנמשך בנושא זה הינו מיותר ואיננו ראוי .שוק ההון חשוב מדי לכלכלת המדינה כדי
להשאיר עמימות כה גדולה באשר למיסוי העקיף של הגורמים הפועלים בו .אי הבהירות נמשכת
עשרות שנים ואין כל סיבה להנחיל את החקיקה הקיימת ,על סתירותיה ותעלומותיה ,לדורות
נוספים של פרשנים .דרוש תיקון חקיקה אשר יסדיר את העניין .וממה נפשך? אם כוונת המחוקק
ברורה למחוקק עצמו ,אזי ניתן יהיה להבהיר את הנושא במשיכת קולמוס .ואם ,לעומת זאת,
יימצא לאחר בחינה מחודשת של הנושא בכללותו כי תכלית ההוראות הקיימות איננה נהירה דיה
וטעונה ליבון וחידוד ,אזי גילוי זה רק יחזק את הצורך בהסדרת הנושא בחקיקה חדשה ובהירה".

מוסד כספי לצרכי מע"מ
עניין טריידומטיקס  -המשך
ובהמשך הוסיף בית המשפט את הדברים הבאים:
• "אף אם תאומץ גישתה של המערערת לפיה סעיף )19ב( לחוק מע"מ חל רק על אדם שממלא
תפקיד "תיווך" ולא על מי שפועל בחשבון הנוסטרו שלוֹ בלבד ,עדיין יהיה מקום להחיל את הסעיף
על המערערת לנוכח ַמעמדה כעושה שוק.
• ייתכן שהמערערת צודקת כי סעיף )19ב( לחוק לא נחקק על מנת להטיל מס על מי שמשקיע את
כספו בבורסה בתקווה להשיא רווחים נאים – אפילו אם "הפעילות מגיעה לממדים גדולים".
• עם זאת ,אף אם יאומץ פירוש השולל יישום סעיף )19ב( לחוק לגבי "שחקני נוסטרו" רגילים ,אין
להוציא מתחולת הסעיף "עושי שוק" הרוכשים והמוכרים ניירות-ערך אמנם בשם עצמם אבל מתוך
מטרה להגביר את נזילות ורציפות המסחר עבוּר אחרים .לבטח ,לגבי המערערת שפעלה בתחום
במשך כשש שנים ושפעילותה הייתה בעלתה סימנים עסקיים מובהקים.

מוסד כספי לצרכי מע"מ
עניין י.ג.מ השקעות בע"מ )– (2021) (54320-04-18
עובדות המקרה
• באותו עניין דובר בחברה פרטית תושבת ישראל )המערערת( אשר נוסדה בשנת , 2012ואשר הוחזקה
בחלקים שווים על ידי שני בעלי מניות שהם גם עובדיה היחידים .פעילותה היחידה של המערערת,
אשר התבצעה מביתם של בעלי מניותיה ,הייתה ביצוע השקעות בשוק ההון לצרכיה העצמיים -פעילות
נוסטרו .בתור שכך ,למערערת אין ולא היו לקוחות ופעילותה התבצעה ,כאמור ,בחשבונותיה בלבד,
תוך שימוש בהונה העצמי ובקו אשראי קצר מועד מהבנק .עיקר הפעילות כלל רכישה ומכירה תוך פרק
זמן קצר של ניירות ערך דואליים תוך שחלק מהפעילות מבוצע באופן אוטומטי באמצעות אלגוריתם
שפותח על ידי המערערת ונעשה בו שימוש רק על ידה.
• ביום  20למרץ  2018התקבלה החלטת רשות המיסים )המשיבה( בדבר רישום המערערת כ" -מוסד
כספי" וזאת מכוח הוראות סעיף  54לחוק מע"מ ,כאשר לטענת המשיבה ,המקור החוקי המהווה בסיס
לרישום המערערת כ"-מוסד כספי" הוא סעיף )1א() (3לצו.

מוסד כספי לצרכי מע"מ
עניין י.ג.מ השקעות בע"מ )– (54320-04-18
• במסגרת פסק דינו קיבל כבוד השופט גורמן את הערעור וקבע באופן תקדימי ,בניגוד לעמדת רשות
המיסים ,כי אין לסווג גוף פרטי העוסק בתחום הנוסטרו בלבד כ" -מוסד כספי" .כב' השופט גורמן
בחן את הוראות סעיף )1א() (3לצו וקבע ,כי הגם שמבחינה לשונית פרשנות המשיבה ,לפיה סעיף זה
לוכד ברשתו גם את מי שסוחר בניירות ערך במסגרת חשבון נוסטרו לכאורה אפשרית ,התבוננות
רחבה יותר תלמד כי נכון יותר שלא לאמץ פרשנות זו.
• בהקשר לכך ,ציין השופט גורמן ,כי כל הגופים המוזכרים בהגדרת "מוסד כספי" בחוק מע"מ ובשתי
החלופות הראשונות בצו נותנים שירותים לאחרים וכך גם ראוי לפרש את הוראות סעיף )1א() (3לצו.
וכדבריו" :סוחר בחשבון נוסטרו ,אינו נותן שירות לאחרים ובכך הוא שונה בפעילותו מכל גורם אחר
אשר הוגדר כמוסד כספי "...
• פרשנות המשיבה אינה מתיישבת בנקל עם הוראות החוק ועם המבנה של הוראות אלו בתוך מארג
סעיפי החוק .לאמור ,פעילות שלכאורה נקבע בהוראות הבסיס של חוק מע"מ כי אינה ממוסה ,נתפסת
לפתע ברשת המס מכוח הוראה של מחוקק משנה.

מוסד כספי לצרכי מע"מ
עניין י.ג.מ השקעות בע"מ )– (54320-04-18
• סיווג גוף שכל פעילותו היא מסחר בחשבון נוסטרו יגרור עיוותים וקשיים המצדיקים ,לאור מתחם
הפרשנות האפשרית ,הימנעות מפירוש כאמור .כך למשל ,העדר כל היתכנות לגלגול המס ביחס למי
שאינו מעניק כל שירות לאחרים.
• ראוי שמהלך שכזה יתבצע ,אם בכלל ,על ידי המחוקק ,וזאת לאחר בחינת המקובל בעולם הרחב ,תוך
שמיעת עמדתם של גורמים רלבנטיים ושקילת המנגנון המתאים ולא בדרך של פרשנות חדשה "יש
מאין" להוראות חוק ,אשר במפורש נאמר למחוקק בעת חקיקתם כי לא זו כוונתם .ובלשונו:

מוסד כספי לצרכי מע"מ
עניין י.ג.מ השקעות בע"מ )– (54320-04-18
"לאחר שעמדתי על פירוש הסעיפים בדרך הנראית לי נכונה ,אוסיף מספר מילים .הפעילות הכלכלית
בבורסה ,רבת חשיבות .שאלת הטלת מס עקיף על פעילות זו )כאשר מדובר בפעילות בנוסטרו(,
באופן שלא נעשה במשך עשרות שנים מאז חקיקת הסעיפים אליהם פונה כיום המשיבה ,היא שאלה
לה צדדים שונים .המשיבה ,היא רשות מינהלית .ביחסי המחוקק והרשות המינהלית ,שעה שנאמר
על-ידי נציגי המשיבה ומנהליה בדיונים בפני המחוקק כי לא יוטל מס על מקרים כגון זה שלפנינו,
ראוי ונכון בעיני כי )אם נדרש( שינוי ,יערך הוא תוך פנייה חוזרת אל המחוקק ,אשר הוא הגורם אשר
יכול ומוסמך לבחון את מכלול השיקולים הרלוונטיים .דרך המלך להשיג את מבוקשה של המשיבה,
היא על ידי שינוי ההגדרות....

מוסד כספי לצרכי מע"מ
עניין י.ג.מ השקעות בע"מ )– (54320-04-18
בסעיף  1לחוק )לדוגמה על ידי הרחבת הגדרת המונח 'שירות' ,או בדרך אחרת( – באופן שיבהיר כי
דין ניירות ערך הנסחרים בבורסה כדין כל נכס אחר וכי אלה לא הוצאו מתחולת החוק .אף אם לא
במסלול הראשי הנזכר לעיל ,הרי שבפני המשיבה שמורה האפשרות לפנות אל מחוקק המשנה,
לקבוע בחקיקה כי מוסד כספי כולל אף את מי שלא נותן כל שירות לאחר .דרכים אלה יאפשרו
למחוקקים – נציגי הציבור לבחון את השינוי שמבקשת המשיבה ליישם ,בניגוד לעמדה שהציגה
בפניהם בעבר".
• לא הוגש ערעור לביעת המשפט העליון על ידי מנהל מע"מ – מהי הנפקות?

חוב אבוד לצרכי מע"מ

חוב אבוד לצרכי מע"מ
עניין קבוצת תנובה )ע"מ – (2022) (39314-06-19
עובדות המקרה
• קבוצת תנובה מורכבת ממספר תאגידים הרשומים יחד כ"עוסק מורשה" לצרכי מע"מ ,ועוסקת בייצור,
עיבוד ,ושיווק תוצרת חקלאית )להלן" :תנובה"( .בתקופה הרלוונטית ,הייתה תנובה מבוטחת בפוליסת
אשראי על ידי חברת ב.ס.ס.ח ,אשר לפיה בקרות אירוע ביטוחי של הפסד תמורה בגין סחורות ו/או
שירותים שנמכרו לקונה ולא התקבלו אצל תנובה ,חברת הביטוח תשלם עד  85%בגין חלק מההפסד.
• במסגרת פעילותה השוטפת שיווקה תנובה מוצרים לחברת מגה קמעונאות בע"מ .בתחילת שנת
 ,2016נכנסה מגה להליך של חדלות פירעון ,בעקבותיו הוקפאו ההליכים כנגדה ,ובמסגרתו הגישה
תנובה תביעות חוב לנוכח יתרת החוב של מגה כלפיה ,בגין אספקת סחורות .בעקבות הליך חדלות
הפרעון ,הפעילה תנובה את פוליסת הביטוח בגין החוב של מגה אשר עמדו על סך של כ –  100מיליון
ש "ח.
• בהתאם לתנאי הפוליסה ,שילמה חברת הביטוח לתנובה בגין חובה של מגה סך של כ 84-מיליוני
שקלים .₪

חוב אבוד לצרכי מע"מ
עניין קבוצת תנובה )ע"מ – (39314-06-19
עובדות המקרה
• קבוצת תנובה מורכבת ממספר תאגידים הרשומים יחד כ"עוסק מורשה" לצרכי מע"מ ,ועוסקת בייצור,
עיבוד ,ושיווק תוצרת חקלאית )להלן" :תנובה"( .בתקופה הרלוונטית ,הייתה תנובה מבוטחת בפוליסת
אשראי על ידי חברת ב.ס.ס.ח ,אשר לפיה בקרות אירוע ביטוחי של הפסד תמורה בגין סחורות ו/או
שירותים שנמכרו לקונה ולא התקבלו אצל תנובה ,חברת הביטוח תשלם עד  85%בגין חלק מסכום
ההפסד.
• במסגרת פעילותה השוטפת שיווקה תנובה מוצרים לחברת מגה קמעונאות בע"מ .בתחילת שנת
 ,2016נכנסה מגה להליך של חדלות פירעון ,בעקבותיו הוקפאו ההליכים כנגדה ,ובמסגרת
הליך חדלות הפירעון הגישה תנובה תביעות חוב לנוכח יתרת החוב של מגה כלפיה ,בגין אספקת
סחורות .בעקבות הליך חדלות הפרעון ,הפעילה תנובה את פוליסת הביטוח בגין החוב של מגה אשר
עמדו על סך של כ –  100מילוני שקלים.

חוב אבוד לצרכי מע"מ
עניין קבוצת תנובה )ע"מ – (39314-06-19
• עם קבלת תגמולי הביטוח ,המחתה תנובה לחברת הביטוח את מלוא הזכויות ,הכספים והתשלומים
האחרים המגיעים או שיגיעו בקשר עם חובה של מגה ,ואף התחייבה ,בין היתר ,להמשיך בהליכי
גביית החוב נשוא התביעה ממגה בהתמדה ובנחישות וככל שסכום החוב שיוכר על-ידי הנאמנים,
המפרקים או בית-המשפט ,יהיה נמוך מסכום ההפסד שהוכר על-ידי חברת הביטוח ,להשיב את
הסכום העודף.
• ביום  13ביוני  2017הוציאה תנובה שלוש הודעות זיכוי בסך של כ 45%-מסכום החוב ,אשר סכום
המע"מ הגלום בהן הינו  6,601,800ש"ח .לגישתה ,לאור סעיף  49לחוק מע"מ ותקנה 24א לתקנות
מס ערך מוסף ,התשל"ו 1976-מדובר ב"חוב אבוד" והיא זכאית לפיכך להוציא בגינו הודעות זיכוי
ולקבל את החזר מס העסקאות.
• המשיב חָ לק על זכותה של תנובה להוציא הודעות זיכוי ולקבל החזר מס העסקאות .לשיטתו ,אין
לראות בחלק החוב של מגה כלפי תנובה ,בגינו התקבלו תגמולי הביטוח )כ 85%-מסך חובה של מגה
לתנובה( כ"חוב אבוד" שכּן לא נגרם במקרה זה "כשל תמורה" שהרי התמורה שולמה.

חוב אבוד לצרכי מע"מ
עניין קבוצת תנובה )ע"מ – (39314-06-19
• בבחונו את המקרה קבע כבוד השופט בורנשטין כי חוב אבוד" מוגדר בתקנה 24א לתקנות מע"מ
כ"סכום מס ששילם עוסק בעד עסקה ,ושהוכח להנחת דעתו של המנהל ,שהפך להיות אבוד" ,וכי
מקובלת עליו טענת המערערת כי החוב הפך "אבוד" כתוצאה מכישלון התמורה עֵ קב חדלות הפירעון
של מגה.
• עוד הוסיף השופט כי ההסדר של החזר מע"מ בנסיבות של "חוב אבוד" ממוקד במערכת היחסים שבין
הקונה לבין העוסק ,והבחינה במסגרתו היא האם הושלמה העסקה בעצם תשלום התמורה על-ידי
הקונה אם לאו .לעומת זאת ,קבלת תגמולים מחברת ביטוח עקב פוליסת ביטוח אשראי בה התקשר
העוסק ,היא חיצונית למערכת היחסים שבין הקונה לעוסק ,וזכות המערערת בענייננו לקבלת תגמולי
ביטוח עומדת בפני עצמה.

חוב אבוד לצרכי מע"מ
עניין קבוצת תנובה )ע"מ – (39314-06-19
• לפיכך ,בהתאם לעמדת בית המשפט ,אין לראות בתשלום תגמולי הביטוח כתשלום התמורה החסרה
בעבור ההתקשרות עם הקונה בנסיבות בהן התגבש חוב מחמת חדלות פירעון ,שאחרת התוצאה תהא
שדווקא החייב ,חדל הפירעון ,יפיק ריווח כפועל יוצא מפוליסת הביטוח שנרכשה על-ידי העוסק מרצונו
העסקה ולא את פרמיות
ועל-פי שיקול דעתו ,והוא )הקונה-החייב( שלא שילם ,לא את התמורה בעבור ִ
הביטוח ,ייהנה מניכוי מס תשומות בגין עסקה אותה לא פרע.
• בהמשך התחייס כבוד השופט בורנשטיין להוראת פרשנות  2/2012אשר קובעת כי במקרה בו לאחר
הוצאת הודעת זיכוי בגין חוב שהוכר כ"חוב אבוד" ,הצליח העוסק לגבות את התמורה מגורם כלשהו
לרבות ערבים ,חברות ביטוח וכדומה ,יש לראותה כחייבת במס במועד הקבלה ובסכום שהתקבל ככולל
מע"מ .השופט קבע ,כי אין בהוראה זו כדי לשנות ממסקנתו ,וזאת הן מהטעם שהוראות פרשנות של
רשות המסים הן אך ורק בגדר הנחיות מקצועיות פנימיות שלהן אשר אינן מחייבות את בית-המשפט
בבואו לפרש את הוראות הדין והן מהטעם שנראה לו נכון לפרש את הוראת הפרשנות הנ"ל כמתייחסת
לנסיבות שבהן העוסק הצליח לגבות את חובו מגורם כלשהו מטעמו של החייב.

חוב אבוד לצרכי מע"מ
עניין קבוצת תנובה )ע"מ – (39314-06-19
• לבסוף סיכם השופו בורנשטין את מסקנתו ,כהיא לישנא:
"סיכומו של דבר ,תגמולי הביטוח להם זכאית המערערת אינם מהווים תמורה השוללת את החזר מס
העסקאות המגיע למערערת לנוכח קיומו של החוב האבוד .תגמולים אלו הועברו למערערת במסגרת
מערכת יחסים חוזית חיצונית ונפרדת בינה לבין חברת הביטוח מכוח פוליסת הביטוח שרכשה
בעצמה ועל חשבונה .אין כל הצדקה כי חלף ההכרה בחוב האבוד ,תינתן עדיפות למגה ,או לקופת
הפירוק ,על פני המערערת או חברת הביטוח הבאה בנעליה בדרך של הקטנת תביעת החוב במסגרת
הליכי חדלות הפירעון".

נטל הבאת ראיות בערעור
על כפל-מס לפי סעיף )50א(
לחוק מע"מ

נטל הבאת ראיות בערעור על כפל-מס לפי סעיף )50א( לחוק
מע"מ
עניין אבו סרחאן )ע"מ – (2022) (54002-11-19
• באותו עניין ,הגיש המערער ערור על החלטתו של מנהל מע"מ לחייבו בכפל מס בגין הוצאת חשבונית
שלא כדין בהתאם לסעיף )50א( לחוק מע"מ ולחייבו בקנס מינהלי בגין פסילת ספרים בהתאם
להוראות סעיף  95לחוק.
• במהלך קדם המשפט המסכם ,טענה באת כוחו של המערער כי נטל הבאת הראיות בערעור צריך
להיות מוטל על כתפיו של מנהל מע"מ ,והמערער הוא זה שישא בנטל השכנוע .המשיב חלק על טענה
וטען כי נטל הבאת הראיות והשכנוע מוטלים על כתפי המערער.

נטל הבאת ראיות בערעור על כפל-מס לפי סעיף )50א( לחוק
מע"מ
עניין אבו סרחאן )ע"מ – (54002-11-19
• בית המשפט מפי כב' השופט דורות קיבל את עמדת המערער וקבע כי אין הצדקה להבחין בין נטל
הבאת הראיות בהליך ערעור על החלטה של מנהל מע"מ להטיל כפל-מס מכוח סעיף )50א (1לחוק
מע"מ ,כפי שזו נקבעה בהלכת זאב שרון )ע"א  (3886/12לבין נטל הבאת הראיות בהליך ערעור על
החלטה של מנהל מע"מ להטיל כפל-מס מכוח סעיף )50א( לחוק מע"מ.
• כבוד השופט שדות הוסיף כי חיזוק למסקנה זו מצא בפסק-הדין של בית-המשפט העליון
בעניין בוחניק )ע"א  ,(8052/19שם נקבע לגבי סעיף )50א( לחוק ,כי נטל הבאת הראיות מוטל על
מנהל מע"מ להוכיח כי המערער הוא שהוציא את החשבוניות הפיקטיביות ,ואילו נטל השכנוע כי נפל
פגם בהחלטה נותר על כתפי המערער .כמו-כן ,הוסיף השופט שדות כי בית-המשפט העליון התייחס
באותו עניין להלכת זאב שרון ,וניתן להתרשם כי לא הבחין בין הקביעה שם לעניין סעיף )50א (1לחוק
מע"מ לבין סעיף )50א( לחוק.

שאלות?
צוות המשרד עומד לשירותכם:
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