
-המגזר השלישי  

מ ומיסוי מקרקעין  "היבטי מע
2017מרץ 

(ח"רו)ד "עו, עמפלימאורי : מרצה

או ייעוץ משפטי בסוגיות  /אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו

הנידונות ובכל אופן מומלץ להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת  

.או אחרים המסתמכים על מצגת זו/צעדים משפטיים ו



נושאי המצגת–מ "רים בחוק מע"מלכ

ר"הגדרת מלכ•

מס שכר•

ר לעוסק"בין מלכ•

עסקת אקראי במקרקעין•

יבוא טובין לצרכי החוק•

פרוצדורה וחובות דיווח•



ר ומס שכר"הגדרת מלכ



"ר"מלכ"הגדרת –מ "חוק מע

1975–ו"התשל,מוסףערךמסלחוק1סעיף–ר"מלכהגדרת
("מ"מעחוק":להלן)

-" ר"מלכ"או " מוסד ללא כוונת ריווח""

;רשות מקומית או איגוד ערים, המדינה( 1)

שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים  , מואגדמואגד או לא , אדם-בני-חבר( 2)
;ושאינו מוסד כספי

כאגודה שיתופית או , ואינו רשום כחברהתאגיד שהוקם מכוח דין( 3)
;כשותפות

לפקודת מס ( 2)9על פי סעיף קופת גמל הפטורה ממס הכנסה ( 4)
";הכנסה

הדיןלפיונרשםבאזורקבועבאופןהפועלר"מלכעליחוללאמ"מעחוק•
.באזור

לשון-מוסףערךמסמנהל'נהרצוגהרבידעמותת5243/13א"ע•
ישלפיההמערערתידיעלהמוצעתלפרשנותאחיזהואיןברורההסעיף
.בישראלפעילותבדברתנאיההגדרהלתוךלקרוא



מס שכר–מ "חוק מע

מ"לחוק מע(א)4סעיף –מס שכר
"  השכר ששילם"באחוזים ממס שכר ר יוטל "פעילות בישראל של מלכעל •

י ביטוח "להבדיל משכר שהתחייב לשלמו וכן תגמולים המשולמים ע)
(. לאומי

,  בפקודת מס הכנסההכנסת עבודה כמשמעותה-"שכר"-לחוק 1סעיף •
;לרבות קצבה המשתלמת מאת מעביד למי שהיה עובדו

.לחוקרלמעט מלגה שניתנת לסטודנט או -" שכר"-לחוק ( א)4סעיף •

מענק עקב פרישה או לרבות -( מוסד כספי" )שכר"–לחוק ( ב)4סעיף •
או ששולם  , למעט מענק כאמור ששולם מקופת גמל, מענק עקב מוות

,  באמצעות סכומים שהופקדו בקופת גמל והוחזרו למעביד לשם התשלום
גם אם לפי  , וכן כל סכום ששילם מעביד לקרן השתלמות או לקופת גמל

לא רואים אותו כהכנסת עבודה לפקודת מס הכנסה3הוראות סעיף
וכן סכום תשלום דמי [;במועד ששולם לקרן ההשתלמות או לקופת הגמל

, (נוסח משולב)חוק הביטוח הלאומי ביטוח ששילם מעביד בעד עובדו לפי
בניכוי דמי הביטוח שהמעביד ניכה משכר עובדו לפי  , 1995-ה"התשנ

".האמורלחוק ( ג)342הוראות סעיף



מס שכר–מ "חוק מע

–לפקודה ( 2)2סעיף 

שניתנו  כל טובת הנאה או קצובה; השתכרות או ריווח מעבודה( א")•

לרבות  , כיסוי הוצאותיותשלומים שניתנו לעובד ל; לעובד ממעבידו

נסיעות לחוץ לארץ או רכישת  , או טלפוןתשלומים בשל החזקת רכב

אך למעט תשלומים כאמור המותרים לעובד  , ספרות מקצועית או ביגוד

שהועמד לרשותו  , או ברדיו טלפון ניידשוויו של שימוש ברכב; כהוצאה

שניתנו  בין , בכסף ובין בשווה כסףבין שניתנו -והכל ; של העובד

;לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו

יקבע את שוויו של , באישור ועדת הכספים של הכנסת, שר האוצר( ב)•

";או ברדיו טלפון נייד שהועמד כאמור לרשות העובדהשימוש ברכב



מס שכר–מ "חוק מע

שירותי בריאות  ' ת נ"פקיד שומה פ)3844/15א "ע–תכלית מס שכר 

(:כללית

ערך  . הערך המוסף של מוסדות ללא כוונת רווחשכר נועד למסות את מס "

מוסף של יחידה משקית הוא הערך שתורמת אותה יחידה למשק  

שבין מכירותיה  ההפרשהוא, הביטוי לתוספת ערך זו. בפעילותה העסקית

או בין השירותים שנתנה לשירותים  , של אותה יחידה לבין רכישותיה

הוצאות  לחשב ערך זה גם כרווח של היחידה בתוספתניתן ... שקיבלה 

,  כיון שלמוסד ללא כוונת רווח אין רווחים... השכר שלה על עובדיה 

מחושב הערך המוסף שלו על בסיס ההוצאות לשכר שהוא משלם  

".לעובדיו



מס שכר–מ "חוק מע

(: 1985)בונהסולל ' שומה נפקיד 434/83א "בעהדיןפסק 

כי אין על מעסיק לשלם מס שכר ומס מעסיקים על תגמולים  , נקבע•

למשרתי מילואים שהוא משלם לעובדים ומוחזרים לו על ידי הביטוח  

. הלאומי

נחשב כחלק מן השכר לצורך חישוב מס שכר ומס  תשלום זה אינו •

שכן  , המעסיקאף שמדובר בתשלום המועבר לעובד על ידי , מעסיקים

והמעסיק  , בתשלום שמשלם הביטוח הלאומי ישירות לעובדמדובר 

.אינו משמש אלא כצינור להעברתו

netis://ID:%D7%A2%D7%90@434/83


מס שכר–מ "חוק מע

פקיד שומה פתח  ' עניין שירותי בריאות כללית נ9207-06-12מ "ע

(2015)תקווה 

הרקע

ודמיהחברבדמילראותאיןכיוטענההשומהלפקידפנתההמערערת•

להסכםבהתאם)באמצעותהההסתדרותלמוסדותששולמוהטיפול

מותרתכהוצאהאלא,העובדיםשלמהשכרכחלק,עובדיהבגין(קיבוצי

מעסיקיםומסשכרמסבגיןלהחזרזכאיתהיאולפיכך,העובדבידיבניכוי

.קודמותבשניםביתרששילמה

המשולםתשלוםמהוויםהטיפולדמיאוהחברדמיכי,טעןהשומהפקיד•

העובדשלמשכרואלהסכומיםמנכהרקהמעבידואילו,העובדי"ע

מסלעניןהעבודהמשכרלהפחיתםאיןלפיכך.ההסתדרותלידיומעבירם

.שכרומסמעסיקים



מס שכר–מ "חוק מע

(:2015)המשך -עניין שירותי בריאות כללית  9207-06-12מ "ע

(:מחוזי)הערעור התקבל 

מתנאיכחלקהמערערתעובדיכללעלהנכפיםחובהבתשלומימדובר•

עלהָחלקיבוציהסכםמכוחמהטלתםיוצאוכפועלבמערערתהעסקתם

.עובדיםאותם

הנובעתהכנסה(א):עיקרייםרכיביםשלושהכוללתעבודההכנסת•

וקצובותהנאהטובות(ב);מעביד-עובדיחסישלמקיומםכתוצאהלנישום

הוצאותיולכיסוילעובדשניתנותשלומים(ג);ממעבידולעובדשניתנו

אולארץלחוץנסיעות,טלפוןאורכבהחזקתבשלתשלומיםלרבות

אנועבודהשכרבגדרשלאואולם.ביגודאומקצועיתספרותרכישת

לאכהוצאהלעובדהמותריםתשלומיםלפיוכלל(2)2סעיףבלשוןמוצאים

.עובדכשכרייחשבו



מס שכר–מ "חוק מע

(:2015)המשך -עניין שירותי בריאות כללית  9207-06-12מ "ע

:המשך-הערעור התקבל 

הוצאות שמטרתן שמירה על  החבר מהווים מקרה קלאסי של דמי •

שהרי מוסדות ההסתדרות מקנים הגנה לעובדים לא רק , הקיים

כך גם  . מפני פגיעה בתנאי שכרם ועבודתם אלא גם מפני פיטורין

נהנים  "דמי הטיפול המקצועי שנועדו למנוע את התופעה של 
גם דמי הטיפול המקצועי  , בנסיבות אלו(.free riders)"חופשיים 

.הוצאות לשמירה על הקיים, ולּו בעקיפין, מהווים



מס שכר–מ "חוק מע

(:2016)המשך -עניין שירותי בריאות כללית  3844/15א "ע

:ערעור המדינה התקבל בבית משפט עליון

בעובדה שעל פי ההסכמים הקיבוציים חייב העובד בתשלומים אלה אין •
את העובדה שהם , קרי...שלהם " פרטי"כדי לבטל מהם את האופי ה

מן האמור  . אשר בעלותם נושא העובד, תשלום כספי בעד שירותיםמהווים 
דמי הארגון הם חלק בלתי נפרד מן השכר שמשלם המעסיק  כי , עולה

המבטא את הערך המוסף  , ובו משתמש למעשה העובד לצרכיו, לעובד
כמותם כשאר רכיבי  , דמי הארגון הם הכנסה אצל העובד. של המעסיק

.שכרו

העובדה שהכסף לא הגיע בפועל לידיו של העובד אין פירושה שהכסף לא  •
בעבורו  הכסף שולם למוסדות ההסתדרותשכן, שולם לו כחלק משכרו

במהותה העברת דמי הארגון מן המעסיק  . לצורך מתן שירות לו, ובשמו
שנעשה תשלום של העובד , כאמור, היא, למוסדות ההסתדרות

. להעברת הכספים" צינור"בו משמש המעסיק רק כ, באמצעות המעסיק



מס שכר–מ "חוק מע

(:2016)המשך -עניין שירותי בריאות כללית  3844/15א "ע

:ערעור המדינה התקבל בבית משפט עליון

מבחינה כלכלית ומהותית אין הבדל בין העברת הכסף מן המעסיק לעובד  •
לבין העברת הכסף באופן  , אילו נעשתה, ומהעובד למוסדות ההסתדרות

שיש לראות את דמי הארגון כחלק  , מכאן. ישיר מן המעסיק להסתדרות
אף אם הכספים לא הגיעו  , מן השכר ששולם לעובד לעניין חוקים אלה

.לידיו בפועל

תשלום או טובת הנאה המועברים מהמעסיק לעובד כחלק מיחסי  כל •
למעט תשלומים  , של הכנסת העבודהבגדריההעבודה ביניהם נכנסים 

בשל אותה תכלית  , אשר לו יש לתת פירוש מצמצם, הבאים בגדרי החריג
את התשלומים בגין דמי הארגון נותן המעסיק לעובד בשל . של החוק

-ואף לא נטען שנכנסים הם -והם אינם נכנסים , ביניהםיחסי העבודה
ולכן  , שכן אין מדובר בהחזר הוצאות מן המעסיק לעובד, בגדרי החריג

בין אם  , יש לראותם כחלק מהגדרת הכנסת העבודה לפי הסעיף
.מותרים הם בניכוי לעובד ובין אם לא



מס שכר–מ "חוק מע

:דגשים נוספים–מס שכר

.נכון להיום7.5%–רים "מס השכר על מלכשיעור •

ר שסך כל השכר השנתי שהוא משלם  "מלכ-מ "לחוק מע35סעיף •

.פטור-₪ 179,941לעובדיו אינו עולה על 

ואינם רשאים , "(עסקת אקראי"למעט )מ "רים אינם חייבים במע"מלכ•

.מ תשומות"לנכות מע



ר לעוסק"בין מלכ



ר לעוסק"בין מלכ–מ "חוק מע

נקבעו קריטריונים  ( 767/87א "ע" )בשערייך ירושלים"ד עמותת "בפס
:ר"לסיווג חבר בני אדם כמלכ

בסיס התנדבותי  על אלא , פעילות שלא על מנת להשיג רווחים•

אם המטרה הזמנית היא השגת . השוקובמחירים הנמוכים ממחירי 

גם אם אותם רווחים משמשים בסופו של  , יש לקחת זאת בחשבון, רווחים

;לצדקהדבר 

, המוסדוגם עם סיום הפעילות של , איסור על חלוקת רווחים או נכסים•

;נכסיו לא יחולקו אלא יועברו למוסד בעל מטרות דומות

;בתרומותהממומן באמצעות המדינה או קיומו של גרעון תפעולי•

;פעילות המוסד אינה מהווה תחרות לעסקים אחרים•

עסקית של -בין פעילותו העסקית לפעילותו הלאלהפריד האם ניתן•

;המוסד

.עלול לפגוע שלא בצדק בהכנסות המדינהר "האם רישום המוסד כמלכ•



ר לעוסק"בין מלכ–מ "חוק מע

מ נתונה סמכות לשנות סיווג של חייב  "למנהל מע-מ "לחוק מע58סעיף 

אם לדעתו מהותו קרובה יותר לסוג  , לגבי כל פעילותו או חלק ממנה, במס

.אחר

אשר רווחיהן סבסדו , הפעילה חנויות מזון" בשערייך ירושלים"עמותת •

נקבע כי  , ל"לפי הקריטריונים הנ. מכירת מוצרי מזון בזול לנזקקים

מטרתה  ; היא מתחרה בעוסקים אחרים–ר "העמותה אינה מלכ

ר יביא לפטור לא מוצדק  "סיווגה כמלכ; הזמנית היא הפקת רווחים

.מ על מוצרי צריכה"ממע

לגבי חלק מהפעילות  -ר לעוסק הוא חלקי "לעתים שינוי הסיווג ממלכ•

.ולגבי חלק אחר ייחשב כעוסק, ר"ייחשב הגוף כמלכ



ר לעוסק"בין מלכ–מ "חוק מע

מכרה  ( ר"המוגדרת כמלכ)העירייה –( 1919/10א "ע)ד עיריית אשקלון "פס

מ סיווג את פעילותה זו  "ומנהל מע, עשרות מגרשים לאנשים פרטיים

.מ"החייבת במע" עסקה"כ

שהמטרה  וקבע כי מאחר , מ"בית המשפט העליון קיבל את עמדת מנהל מע

החייבת  בעסקה מדובר , במכירת המגרשים הייתה הפקת רווחיםהמיידית

ועל אף , על אף שהמכירה נעשתה גם משיקולים תכנוניים, זאת. מ"במע

, בנוסף(. הפונקציה השלטונית)העירייה שרווחיה נועדו לממן את פעילות 

ללא  דהיינו –מ "המעהכולל גם את רכיב , המגרשים נמכרו במחיר שוק

ליתרון על פני עוסקים  העירייה תזכה , מ לרשויות"המעהעברת רכיב 

.ואף תיווצר פגיעה בלתי מוצדקת בהכנסות האוצר, אחרים

(.  2013)בישראל רשות המיסים ' מ נ"א כדורגל בע"מכבי ת2580/12א "ע•

75/90ש "ע, 392/91ש "ע: ראו גם•



ר לעוסק"בין מלכ–מ "חוק מע

(  2015)המועצה האזורית בני שמעון ' מ נ"מנהל מע2648/12א "ע

:רקע

לסילוק ולהטמנת פסולת  אתר הינה מועצה אזורית המפעילה המשיבה •

.מ"חוק מעלצורךר "כמלכמסווגת המשיבה ". אתר דודאים"המכונה 

ר  "החליט לשנות את סיווג פעילות המשיבה באתר דודאים ממלכהמערער •

היתרון המסחרי שהוא מקנה  , זאת לאור רווחיותו של האתר, לעוסק

למשיבה והעובדה שהוא מנוהל בנפרד משאר פעילותה של המשיבה  

(.בשערייך ירושליםהחלת מבחני פרשת)

-" הפונקציה השלטונית"את החלת מבחן המחוזי ביכר בית המשפט •

ר לבין  "של המלכ" מקצת הפעילות"שבין מהות הקירבההמתעניין במידת 

בשערייך  על פני החלה של ששת מבחני-ר"פעילותו השלטונית של המלכ

ופסק כי יש להותיר את סיווג  , שלטוניר"מלכגם על, כמו שהם,ירושלים

.ר"אתר דודאים כמלכ

netis://ID:l406.htm


ר לעוסק"בין מלכ–מ "חוק מע

(  2015)המועצה האזורית בני שמעון ' מ נ"מנהל מע2648/12א "ע

:הערעור התקבל

עיריית פסק הדין שניתן בעניין, "הפונקציה השלטונית"אשר למבחן •

שינה את תמונת המצב המשפטית ומהווה הלכה מחייבת שלא  אשקלון

.ניתן להתעלם ממנה

מטים את הכף לטובת סיווג בשערייך ירושליםמתוך ששת מבחניארבעה •

המצריך בחינה  )מטרת הרווחמבחן: מ"חוק מעלצורך" עוסק"המשיבה כ

שעומדת בבסיס הפעילות והן המטרה הזמניתאינטגרטיבית הן של

,  מאזן המוסדמבחן, (שהיא מטרת עיסוקו של פלוניהמטרה הסופיתשל

הפגיעה הבלתי מוצדקת  ומבחן, האפשרות לפצל את הפעילותמבחן

.באוצר



ר לעוסק"בין מלכ–מ "חוק מע

(  2015)המועצה האזורית בני שמעון ' מ נ"מנהל מע2648/12א "ע

:הערעור התקבל

,  היקף הפעילותסבורני כי, עיריית אשקלוןבדומה לעניין, בענייננו•
הן בעלות המשקל  משכה והרווח הנכבד שצמח למשיבה בצידה

למבחן  " מעמד על"ממסקנה זו משתמע כי הנני נותן , לכאורה...המכריע
מבחן המטרה הזמנית איננו זוכה  . אך לא כך הוא-המטרה הזמנית 

מבחן זה , בנסיבות המקרה דנן. לבכורה אוטומטית בכל מקרה ומקרה
אלא נתמך על ידי העובדה שמדובר בפעילות המנוהלת , אינו עומד לבדו

רווח תפעולי ניכר , בפועל, ואשר מניבה, קבלן משנהרובה ככולה על ידי 
בנסיבות  . מ"כתוצאה מצריכה שעליה ביקש המחוקק להטיל חיוב במע

אין מנוס  , כה רווחית וכה נפרדת, בהן מדובר בפעילות שהיא כה ענפה
מן המסקנה כי מבחן המטרה הסופית ייסוג מעט מפני מבחן המטרה  

..הזמנית

המסקנה היא כי , השונים ובחינת מהות הפעילותשקילת המבחנים לאחר •
". עוסק"סיווג אתר דודאים הינו 



ר לעוסק"בין מלכ–מ "חוק מע

וחבויות המס של קבוצות הכדורגל  הסיווג -1/2017הוראת פרשנות 

-בליגת העל בישראל 

-ו"התשל, חוק מס ערך מוסףר על פי"כעיקרון קבוצות הכדורגל מסווגות כמלכ

:בעיקר מן הטעמים הבאיםוזאת 1975

למען קידום הספורט  של קבוצות הכדורגל הינה ציבורית המטרה •

.  למען קידום נוער-בפרט וחינוכית , ככלל וקידום ענף הכדורגל, בישראל

.רי"המלכהמדובר במטרות המאפיינות את המגזר 

וככלל אינה , הפעילות של קבוצות הכדורגל הינה ספורטיביתמהות •

.עסקית המכוונת להשאת רווחים/למטרה כלכלית

.גירעוניתפעילות הקבוצות היא , המקריםברוב •

מתקציביהן במועדון  10%מחויבות להשקיע לפחות הכדורגל קבוצות •

.להפעיל את המועדון ולקדמו, הנוער של הקבוצה



ר לעוסק"בין מלכ–מ "חוק מע

הקריטריונים לבחינת הסיווג של קבוצות  -1/2017הוראת פרשנות 
:  מ"מעחוק פיעל כעוסק כדורגל 

;במשחקים באירופהרישיון להשתתף ובעלת העל ליגת הקבוצה נמנית על •

;רווחיםהמיועדת להפקת , תכנית עסקיתלקבוצה •

י ההתאחדות  "בהיקפה ביחס לתקציב המינימום שנקבע עחריגה השקעה •
;(השתתפות במפעלים אירופאים)לכדורגל 

, (למעט תמיכה שולית)מתמיכות מגופים ציבוריים אינומקורן של הכנסות הקבוצה •
הכנסות  , מכירת כרטיסים, מכירת שחקנים, נותני חסות, אלא מזכויות שידור

;מתחרויות בישראל ומחוצה לה

מאפיינים  המבנה הארגוני והניהול של הקבוצה מצביעים על , מסמכי ההתאגדות•
;('חלוקת רווחים וכו, ניתן לסחור בזכויות, מ"חברה בע)ריים"מלכולא עסקיים 

,  (מנהל מקצועי מלבד מאמנים)מערך מקצועי , מערך ניהוליבקבוצה קיימים •
;מערך איתור

ועובדיה ובעלי התפקידים  , מתנדבים המשמשים בתפקידים מרכזייםאיןבקבוצה •
;במשקבה מקבלים שכר מקובל 

(.'וכום"קד)לכדורגל פעילות נלוויתומתקדם בציוד מקצועי בהיקף ניכר השקעה•



ר לעוסק"בין מלכ–מ "חוק מע

רים  "מלכ-מ תשומות"ר לצורך ניכוי מע"י מלכ"הקמת חברה ע

ר "במימון המלכרכשו נכסים החברות ". עוסק"הקימו חברות שנרשמו כ

והשכירו , התשומות בגין הנכסיםמ "ניכו את מע, ר"קשור למלכצד או 

.ביצע שם את פעילותו הציבוריתאשר , ר"אותם למלכ

ד "פס, (26/92ש "ע)הליליסד "פס, (185/89ש "ע)נר -ד פי"פס

בשליטה מלאה של  כאשר חברה היא -( 117/94ש "ע)מגדל מעוז 

זו לא חברה  , עמועסקאותיה ממומנת על ידו ומבצעת את כל , ר"מלכ

"  עוסק"מלשנות את סיווגה ויש , שמטרתה להפיק רווחאמיתית
.ר"למלכ

מ על  "שינוי סיווג שכזה גורר חבות במע-מ "ב לחוק מע137סעיף •

מחיר  . מ תשומות"הנכסים שנרכשו על ידי העוסק ונוכה בגינם מע
.הנכסים ייקבע לפי שווי השוק שלהם במועד שינוי הסיווג



ר לעוסק"בין מלכ–מ "חוק מע

,  (הוראת שעה( )תכנון מס החייב בדיווח)תקנות מס ערך מוסף 
:2006-ז"התשס

:הפעולות המפורטות להלן הן תכנון מס החייב בדיווח"•

...

באחד או  , או מוסד כספיר "של מלכ, במישרין או בעקיפין, החזקה

75%בשיעור של , אמצעי השליטה בעוסקיותר מסוג כלשהו של 

ר אחד או  "היה העוסק מוחזק על ידי יותר ממלכ, זהלענין; לפחות

ימנה שיעור ההחזקה של כל אחד מן המחזיקים  , מוסד כספי אחד

."האמורים במאוחד

.כאמור פטורה מדיווח אם ניתנה לגביה החלטת מיסויהחזקה •



עסקת אקראי



ר העורך עסקת אקראי במקרקעין"מלכ–מ "חוק מע

:מ"מעלחוק 2סעיף 

יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד    על עסקה בישראל ועל יבוא טובין "•

...". ממחיר העסקה או הטובין

:כל אחת מאלה-" עסקה""•

לרבות מכירת     , מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו( 1)

.ציוד

מכירת נכס אשר נוכה מס התשומות שהוטל על מכירתו למוכר או על ( 2)

.  יבואו בידי המוכר

"עסקת אקראי( 3)



אקראי במקרקעיןר המבצע עסקת "מלכ–מ "חוק מע

:מ"לחוק מע1בסעיף " עסקת אקראי"להגדרת ( 1)חלופה 

כשהמכירה או השירות הם בעלי אופי  , מכירת טובין או מתן אשראי באקראי"•

".מסחרי

:מ"מעלחוק 1בסעיף " עסקת אקראי"להגדרת ( 2)חלופה 

וכן מכירת , מכירת מקרקעין לעוסק בידי אדם שאין עיסוקו במכירת מקרקעין"•
".או למוסד כספי, ר"למלכ, למעט מכירת דירת מגורים, מקרקעין בידי אדם כאמור

:ר יבצע עסקת אקראי במקרים הבאים"מלכ

;ישמשו אותו בעסקומקרקעין לעוסק אשר ר המוכר "מלכ•

;ר או למוסד כספי"למלכ( למעט דירת מגורים)ר המוכר מקרקעין "מלכ•

.מאדם פרטי( למעט דירת מגורים)ר הרוכש מקרקעין "מלכ•

"(.מחסנית)"מכר לרבות שכירות •



ר העורך עסקת אקראי במקרקעין"מלכ–מ "חוק מע

ר כאמור  "על מלכ–1976–ו"התשל, ב לתקנות מס ערך מוסף6תקנה •
מ בגין העסקה במועד  "ולשלם את המע" טופס עסקת אקראי"להוציא 

.ח לאותו חודש"הגשת הדו

ר בגין רכישת "על ידי המלכששולם המס את –מ "לחוק מעא 43סעיף •
מ  "כמעניתן לנכות , מקרקעיןאו בגין השבחת , מקרקעין בעסקת אקראי

ר חשבונית מס "ובלבד שיש בידי המלכ, המקרקעיןמכירתתשומות בעת 
.מ לא נוכה בעבר"והמע, י המנהל"או מסמך אחר שאושר ע

 לא יעלה על המס  ( ב)או ( א)סעיפים קטנים לפיסך הניכוי מהמס לפי
.שהחייב במס חייב בו בשל מכירת המקרקעין

"לפי , או במסמך האחר, סכום המס הכלול בחשבוניות המס–" המס ששולם
כשהוא מוכפל במדד שפורסם לאחרונה לפני יום מכירת המקרקעין  , העניין

ומחולק במדד שפורסם לאחרונה לפני יום מכירת המקרקעין ומחולק במדד  
בניכוי סכומי המס הניתנים לניכוי  , שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום המס

".ולפי כל דין אחר, לפקודת מס הכנסה21כפחת לפי סעיף 

""כל ההוצאות שהוציא המוכר מיום הרכישה ועד ליום המכירה  –" השבחה
".  לשם השבחתם של המקרקעין שאינן מותרות בניכוי לפי פקודת מס הכנסה



יבוא טובין בלתי מוחשיים



מ בגין ייבוא נכס בלתי מוחשי"חיוב במע–מ "חוק מע

3מס ערך מוסף תל אביב ' התבנית נעמותת 1053-07מ "ע
(2013 )-

בישראל על  טובין בלתי מוחשיים אשר מקורם אינו בישראל נצרכים כאשר •
ייבוא טובין  בגין מ "קיימת חבות בגינם במסגרת חקיקת מע, ר"ידי מלכ

.  בלתי מוחשי

3אביב -מנהל מס ערך מוסף תל' נ' בני יהודה ואח1200/07מ "ע
(2012  )-

מ כוללים לא רק נכסים מוחשיים אלא גם כל נכס "לעניין חוק מע" טובין"•
, פורש בפסיקה באופן רחב" זכות"המונח . בלתי מוחשי לרבות זכות וידע

זכויות  , מוניטין, פטנטים: כך שייכללו בו כל זכות בעלת ערך כלכלי לרבות
. על פי חוזה וכדומה

כעולה , כרטיס השחקן מהווה ביטוי לאגד של זכויות שיש להן שווי כלכלי•
.  באופן מפורש מההוראות החוקיות המסדירות את פעילות ענף הכדורגל



מ בגין ייבוא נכס בלתי מוחשי"חיוב במע–מ "חוק מע

3מס ערך מוסף תל אביב ' מ נ"קשר ספורט בע7883/12א "ע

":בני יהודה"ערעור על פסק הדין בעניין -( 2015)

עבור -ל "האם התשלומים ששילמו המערערות לקבוצות כדורגל בחו•

או עבור השאלת שחקנים לתקופה , התרת חוזי העסקתם של שחקנים

מהווים תמורה בגין  -על מנת שיוכלו להתאמן ולשחק במסגרתן , קצובה

? יבוא טובין החייבת במס ערך מוסף

לישראל של טובין אלה " יבוא"האם בוצע -ואם כן , "טובין"האם עסקינן ב•

?המערערותעל ידי 



מ בגין ייבוא נכס בלתי מוחשי"חיוב במע–מ "חוק מע

3מס ערך מוסף תל אביב ' מ נ"קשר ספורט בע7883/12א "ע
:המשך-( 2015)

קובע כי התשלומים ששילמו המערערות  בית המשפט –ביחס לטובין •
כטענת המשיב וכפי שפסק בית המשפט  )מהווים תמורה כנגד זכות 

נימוקים  משלושה , (כטענת המערערות)ולא פיצוי עקב הפרה , (קמא
:  עיקריים

וההסכמים בין  ( א"א ואופ"לרבות התקנונים של פיפ)העסקה מהות –
;הזרותהמערערות לקבוצות 

;הראויההרלוונטי ופרשנותו הדין –

.ההסכמים עצמםלשון –

משנקבע שאכן ההסכמים עוסקים בהעברת הזכות להעסיק  -ביחס ליבוא •
זו טומנת בחובה את העברת אותה זכות מחוץ אזי זכות , את השחקן

.לארץ ולא מקום אכיפתה של הזכות



מ בגין ייבוא נכס בלתי מוחשי"חיוב במע–מ "חוק מע

מ"לחוק מע26סעיף 

חל החיוב , (ב)למעט טובין כאמור בסעיף קטן , טוביןביבוא (א)•

.במס עם פדייתם מפיקוח רשות המכס

כתבי עת ודברי  , עיתוניםוביבוא ביבוא טובין בלתי מוחשיים (ב)•

חל החיוב במס עם רכישת מטבע  , דפוס אחרים המיובאים בדואר

או עם  , החוץ אצל מוסד כספי לשם תשלום בעד רכישתם

ואם לא נרכש או  , לפי המוקדם, העברתו של מטבע החוץ למוכר

.עם מתן התמורה-הועבר מטבע חוץ כאמור 

לרבות  , (ב)סעיף קטן לעניןשר האוצר רשאי להתקין תקנות (ג)•

בדבר גביית המס על ידי המוסד הכספי ובדבר המועד והדרך 

להעברתו של המס ולרבות בדבר תשלום ריבית בשל אי העברת 

.המס במועד שנקבע



מ בגין ייבוא נכס בלתי מוחשי"חיוב במע–מ "חוק מע

מ  "לתקנות מע( ד)ג6תקנה 

אדם המייבא טובין מיובאים ואינו רוכש או מעביר את מטבע החוץ  "•

–לצורך תשלום תמורתם באמצעות סוחר מוסמך 

ח  "ידווח על היבוא בדו, יוציא חשבונית ערוכה על שמו-אם הוא עוסק(1)

בשל עסקאותיו וישלם את המס המגיע  23שעליו להגיש לפי תקנה 

".ח"עם הגשת הדו

ידווח על הייבוא באופן שיש לדווח על עסקה  –אם הוא אינו עוסק (2)

לתקנות מס ערך מוסף  ( ב)-ו( א)א15אקראית כאמור בתקנה 

וישלם את המס המגיע עם הגשת  1976–ו"התשל( רישום)

."ח"הדו



מ בגין ייבוא נכס בלתי מוחשי"חיוב במע–מ "חוק מע

:הרישוםלתקנות ( א)א15תקנה 

חייב להירשם על פי ואינו אקראישל מי שעשה עסקת רישומו ( א)•

יהא בהודעה למנהל בטופס , עסקאותיו במהלך עסקולעניןלחוק 52סעיף

, מועד עשייתה, שבה יפרט את טיב עסקת האקראי, שקבע המנהל

וכן כל פרט מיום , מחירה הצפוי-ואם העסקה טרם נסתיימה , מחירה

.תחילת עסקת האקראי

לחודש שלאחר 15-יש להגיש עד ה( א)הודעה לפי תקנת משנה (ב)•

.תחילת עסקת האקראיהיתההחודש שבו 



פרוצדורה וחובות דיווח



רים"פרוצדורה לגבי מלכ–מ "חוק מע

דיווח

,  לתקנות מס ערך מוסף1תקנה ;מ"א לחוק מע72, 70, 67סעיפים 

:1976–ו"התשל, רים"מוסדות כספיים ומלכ

ח  "הדו. ח"יום לאחר תקופת הדו15ח תקופתי תוך "ר להגיש דו"על מלכ•

.יוגש באופן מקוון כשהוא חתום בחתימה אלקטרונית

.קלנדריר במשך חודש "המלכוהתשומות ששילם השכר ח יצוינו "בדו•

ח הראשון שלו יתייחס  "הדו–לחודש 15-ר החל לפעול עד ה"אם המלכ•

.לשארית החודש

ח הראשון שלו  "הדו–לחודש 15-ר החל לפעול לאחר ה"אם המלכ•

.יתייחס לשארית החודש ולחודש שאחריו



רים"פרוצדורה לגבי מלכ–מ "חוק מע

מ ובמס הכנסה של מבצעי  "החבות במע-1/2016הוראת פרשנות 
–עוסקים רים באמצעות "התרמות שמבצעים מוסדות ציבור ומלכ

מציעים ללקוחות של , בעת סיום הקניה בקופה, מבצעי התרמה בהם•
המוסד הציבורי  -ר"הנישום לתרום סכום כסף לטובת המלכ-העוסק

:  תרומתווזאת מבלי שהלקוח מקבל תמורה כלשהיא עבור 

יירשמו ויסווגו בקופה הרושמת של העוסק, סכומי התרומות שיתקבלו-
.מ"כסכומים שאינם חייבים במע, הנישום באופן נפרד

 או בסרט הקופה הרושמת תופיע התרומה כסכום שאינו חייב  בקבלה
.הנישום ייעשה באופן דומה-רישום התרומות בכל סניפי העוסק. מ"במע

 ר לפחות אחת לחודש במהלך  "התרומות יועברו במלואם למלכסכומי
.המבצע

 מתום המבצעיום 30עד , ר"המבצע הסכומים יועברו למלכבסיום .
הנישום לפי  -מ בידי העוסק"יחויבו במע, סכומים שלא יועברו כאמור

י הפקודה"ויראו בהם כהכנסה חייבת במס עפמ"לחוק מע12סעיף

.מ וממס הכנסה לעוסק"יחול פטור ממע-התקיימו התנאים 



רים"פרוצדורה לגבי מלכ–מ "חוק מע

התרמה כאמור לעיל בהם כנגד התרומה מקבל התורם שי  מבצעי •
,  הנישום למטרה זו/המוסד הציבורי לעוסק-ר"פעוט ערך שסיפק המלכ

.  'וכוחמסה , איגרות ברכה: כגון

המוסד הציבורי רוכש טובין המיועדים למסירה לתורמים-ר"כאשר המלכ ,
.המוסד הציבורי בלבד/ר"החשבונית בגין הרכישה תונפק על שם המלכ

הנישום או כל -העוסק, ר"י המלכ"מ בשל רכישת הטובין לא ינוכה ע"המע
-והוצאה בשל רכישה כאמור לא תוכר כהוצאה בידי העוסק, גורם אחר

.הנישום

באופן נפרד, יירשמו ויסווגו בקופה הרושמת, סכומי התרומות שיתקבלו ,
.מ"כסכומים שאינם חייבים במע

לא , הניתן לתורם בגין תרומתו, למוסד הציבורי-ר"עלותו של המוצר למלכ
לא תעלה  ( עלות רכישה או הייצור)ח ובכל מקרה עלותו "ש10תעלה על 

.מסכום התרומה50%על 

למוסד הציבורי לפחות אחת  -ר"סכומי התרומות יועברו במלואם למלכ
עם סיום המבצע יועברו יתרת סכומי התרומות  . לחודש במהלך המבצע

.מתום המבצעיום 30עד , למוסד הציבורי-ר"למלכ

.מ וממס הכנסה לעוסק"התקיימו התנאים פטור ממע



רים"פרוצדורה לגבי מלכ–מ "חוק מע

מס שכרתשלום 

שסך כל השכר השנתי שהוא משלם  ר "מלכ-מ "לחוק מע( א)35סעיף 
פטור ממס  , (2016נכון לשנת )₪ 178,327לעובדיו אינו עולה על 

.שכר

-רים "לתקנות מוסדות כספיים ומלכ4תקנה 

ששילם לעובדיו היה לפחות בסכום החודשי ר שסך כל השכר "מלכ•
.  ישלם את המס לאותו חודש, (2016נכון לשנת )₪ 14,860של 

יש לערוך ממוצע של השכר בחודשים עד , השכר אינו קבועאם •
ואם השכר הממוצע הוא לפחות  , לחודש שבו נערך הדיווח

בניכוי מס  , יש לשלם לאותו חודש את המס על השכר, 14,860₪
.שכר ששולם לגבי החודשים הקודמים

שולם מס שכר והתברר בדיעבד שהשכר השנתי אינו עולה על  אם •
.חות התקופתיים"בתנאי שהוגשו כל הדו, יוחזר המס, 178,327₪



רים"פרוצדורה לגבי מלכ–מ "חוק מע

ריבית וקנסות, גביה, ערעור, השגה, תיקון שומה, הליכי שומה

,  לצורך מס שכר–רים "לתקנות מוסדות כספיים ומלכ3תקנה •

, ל הוראות פקודת מס הכנסה"רים בקשר להליכים הנ"יחולו על מלכ
.פקיד שומהוההליכים יהיו מול 

מ בעסקת אקראי המבוצעת  "הפרוצדורה לעניין המע, לעומת זאת•
.מ"מעמנהל היא באחריות , ר"על ידי מלכ



היבטי מיסוי  

מקרקעין



נושאי המצגת-מוסד ציבורי בחוק מיסוי מקרקעין  

.הגדרת מוסדות ציבור•

(.פטור מלא לעומת פטור חלקי)לחוק מיסוי מקרקעין 61סעיף •

.הטבות במס רכישה•

.במישריןשימוש במישרין לעומת שימוש שלא •

.קבלת דירה בירושה•

.רים אחרים"הטבות במס שבח ובמס רכישה למלכ•



הגדרת מוסד ציבורי



הגדרת מוסדות ציבור

להטבות בחוקהזכאים " מוסדות ציבור"

,  לחינוך, לתרבות, לדתמוסדות -לחוק מיסוי מקרקעין (ד)61סעיף •

ושאינם  למטרה ציבורית אחרת לסעד או לספורט או , לבריאות, למדע

ידי שר האוצר באישור  -זה עללעניןשנקבעו , מיועדים להפקת רווחים

.ועדת הכספים של הכנסת

ציבור שהוכרו לצורך מוסדות -לחוק מיסוי מקרקעין (ה)61סעיף •

.לפקודת מס הכנסה46תרומות לפי סעיף 



הגדרת מוסדות ציבור

בפקודת מס הכנסה" מוסד ציבורי"
אדם שתרם בשנת מס פלונית סכום העולה על  -לפקודה  ( א)46סעיף •

או למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף  , שקלים חדשים לקרן לאומית180
,  שקבע לעניין זה שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת( 2)9

..."מסכום התרומה35%יזוכה מהמס שהוא חייב בו בשיעור של 

-בני–חבר": לפקודת מס הכנסה( ב()2)9מוגדר בסעיף " מוסד ציבורי"•
או הקדש  , אדם של שבעה לפחות שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה

הקיימים ופועלים למטרה  , אינם קרובים זה לזהנאמניושמרבית 
המטרה הציבורית  ציבורית ונכסיהם והכנסותיהם משמשים להשגת 
הכנסותיהם  , בלבד והם מגישים דין וחשבון שנתי לגבי נכסיהם

והוצאותיהם להנחת דעתו של פקיד השומה על פי תקנות שהתקין שר  
."האוצר

עידוד  , חינוך, תרבות, מטרה שעניינה דת": כך" מטרה ציבורית"•
וכן מטרה אחרת שאושרה  סעד או ספורט , בריאות, מדע, התיישבות

."על ידי שר האוצר כמטרה ציבורית



הגדרת מוסדות ציבור

:המשך–בפקודת מס הכנסה " מוסד ציבורי"

קבע שר האוצר את המטרות  ( 2)9מכוח הסמכות הקנויה לו בסעיף

:  הנוספות כמטרות ציבוריות

האגודה למען בטחון  מטרות ; החיסכון לחינוך תיכון ולחינוך גבוהעידוד •

שירותים מוניציפאליים  מתן ; ל"הקרן להתעצמות צה-( י"לב)ישראל 

;  תאונותמניעת ; באזור השומרון ובאזור רמת הגולן, לישובים באזור יהודה

לקידום ופיתוח  גנסיסקרן ; לצמיחה לסיוע למניעת אבטלה במשקתנופה 

; סיוע לחיילים משוחררים; עליהקליטת ; סיוע לישובים במצוקה; הנגב

שמירה על  ; פעילות למען טוהר המידות בשירות הציבורי ומנהל תקין

הגנה  ; על זכויות האזרח בישראלהגנה;הכללאיכות הסביבה למען 

;  אזרחית על בטחון תושבי ישראל ואזרחיה מפני מלחמה או פעילות איבה

תקין  ומינהלפעילות למען קידום וטיפוח מגזר ההתנדבות בישראל 

;  עידוד תעסוקה והכשרה מקצועית של אוכלוסיות חלשות; במוסדות ציבור

;הארגוניות או הניהוליות, סיוע למוסד ציבורי בקידום יכולותיו הכלכליות



הגדרת מוסדות ציבור

בפקודת מס הכנסה" מוסד ציבורי"

האם כינונה של -( 637/89צ "בג)חוקה לישראל פסק הדין בעניין •

?חוקה כתובה לישראל הינה בגדר מטרה ציבורית

-פרשנות מצמצמת •

,  מקטינה את הכנסות המדינה ממיסים" מוסד ציבורי"ההכרה בגוף כ"

ההכרה  . ושקול הדבר להגדלת הוצאות המדינה בדרך של חלוקת כספים

צריכות להיעשות  " מטרה ציבורית"ומכאן שגם ההכרה ב, "מוסד ציבורי"ב

על מנת שעקרונות מהותיים  . תוך הקפדה על שוויון, באופן סביר וענייני

שומה  , ועל מנת שהדברים יהיו ידועים וגלויים בפני הציבור, יקויימואלו 

רק כך . להם פומביוליתן, על המשיבים להתוות קריטריונים ברורים

ורק כך יובטח אמון הציבור  , תובטח תקינות פעולותיהם של המשיבים

".ובנאמניובשליחיו 



הגדרת מוסדות ציבור

בפקודת מס הכנסה" מוסד ציבורי"

". אישור מוסד ציבורי לעניין פקודת מס הכנסה" -3/92מס הכנסה חוזר •

ולעניין  הכרה במוסד ציבורי לעניין תרומות"–24/92חוזר מס הכנסה •

".  הקלות במס שבח ובמס רכוש

קווים מנחים  "-שעסק ב-מקצועית, משפטית–2/2001חוזר מס הכנסה •

"  לקביעת מטרה ציבורית ומוסד ציבורי



הגדרת מוסדות ציבור

–2/2001מס הכנסה חוזר -בפקודת מס הכנסה " מוסד ציבורי"

מטרת חוזר זה היא להביא לידיעת הציבור  ": 2/2001לחוזר 1.4סעיף •
מטרה ציבורית  את שיקול דעתו של השר בקביעת המנחים הקויםאת 

המנחים  הקויםלפקודה וכן את ( 2)9י סעיף "מתוקף סמכותו עפאחרת 
".י הסעיף האמור"את שיקולי הנציבות לסיווג מוסד ציבורי עפ

:הקווים המנחים

או \ואיננה מטרה פרטית ו, נועדה לשרת את הציבור הרחבהמטרה •
; עסקית

כמדינה יהודית  עולה בקנה אחד עם היותה של ישראל המטרה •
;ודמוקרטית

בבטחוןמסייעת להפר את חוקי המדינה וכן אינה פוגעת אינההמטרה •
; התושבים או בתקנת הציבור

; שנויה במחלוקת ציבורית או פוליטית עמוקהאינההמטרה •

פוליטיבעלת גוון אינההמטרה •

. זוכה למימון מספק מתקציב המדינה במישריןאינההמטרה •

.לא מדובר ברשימה סגורה•



הגדרת מוסדות ציבור

-בפקודת מס הכנסה " מוסד ציבורי"

האם -(2012( )10893/08צ "בג)ויפאסנה ישראל פסק הדין בעניין •

?קידום השימוש בטכניקת ויפאסנה בישראל הינה בגדר מטרה ציבורית

, לפקודה( א)46-ו( 2)9פרשנות המונח חינוך לצרכי סעיפים לעניין "•

מצויות פעילויות הוראה והנחלת  " חינוך"בגרעין המושג "כי , נקבע

בילדותו  ( אך לא רק)במיוחד )שנועדו להכין את האדם , ערכים בסיסיים

מצא , בהתאמה". להשתתפות בחברה האנושית והאזרחית-( ובנערותו

. רחבה מדי" חינוך"כי פרשנותה של העותרת לעניין , בית המשפט

אינן יכולות  "לשחרור מוחלט והארה מושלמת"מטרותיה של העותרת 

.להיחשב כערכי חינוך בסיסיים בחברה



הגדרת מוסדות ציבור

ויפאסנה ישראל  הדין בעניין פסק -בפקודת מס הכנסה " מוסד ציבורי"

:המשך-( 10893/08צ "בג)

די בהם כדי -ל "הנ2/2001גם אם הקריטריונים שנקבעו בחוזר ספק "•

שבכוחה לאיין את החשש מפני  , להצביע על מדיניות ברורה דיה

".או אף מפלה של הסמכות המסורה למשיב, הפעלה שרירותית

לגבש בתוך שנה קריטריונים ברורים שיהיה בהם כדי "על שר האוצר •

לאיין את החשש מפני הפעלה מפלה של הסמכות המסורה למשיב  

במסגרת זו ראוי כי המשיב יבצע גם .לפקודה( א)46מכוח סעיף 

שתפקידה יהיה לבחון אם הגופים המוכרים כיום  , בדיקה פנימית

".לפקודה תואמים את מדיניותו המוצהרת( א)46לצורך סעיף 



הגדרת מוסדות ציבור

לפקודת  46ח הועדה הציבורית לקביעת מוסד ציבורי לעניין סעיף "דו•

(.ועדת פריש)מס הכנסה 

לפקודת מס  46קווים מנחים להחלת סעיף –9/2015חוזר מס הכנסה •

.הכנסה בעקבות ועדת פריש

:  לפקודה46סממנים מהותיים לבחינת פעילות למטרה ציבורית לצרכי סעיף 

איננה פעילות פרטית או , לקדם את רווחת הציבורפעילות שנועדה •

.עסקית ואיננה באה לקדם את עניינם של פרטים מסוימים

או רווחתם של  רווחת הציבור ככלל את , ללא אפליה, מקדמתהפעילות •

עניין או צרכים משותפים הכלולים במטרה  , ציבורים מובחנים בעלי זהות

.אך לא את רווחתם של קבוצות חברתיות סגורות, הציבורית

נוגדת את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית  שאינהפעילות •

.ודמוקרטית



הגדרת מוסדות ציבור

לצרכי  למטרה ציבורית מהותיים לבחינת פעילות סממנים -9/2015חוזר 

:  המשך–לפקודה46סעיף 

.חוקי המדינהבהפרתשמימושה איננו כרוך פעילות •

.בביטחון הציבור והמדינהפוגעתפעילות שאינה •

.בתקנת הציבורפוגעתפעילות שאינה •

-למטרה פוליטית , במישרין או בעקיפין, מסייעתאינההפעילות •

.מפלגתית

פעילות שמימושה אינו כרוך במישרין או בעקיפין בפעולות הכלולות  •

לרבות שלילת קיומה של מדינת ישראל , הכנסת: א לחוק יסוד7בסעיף

של  , תמיכה במאבק מזוין; הסתה לגזענות; כמדינה יהודית ודמוקרטית

.נגד מדינת ישראל, מדינת אויב או של ארגון טרור

.אופי מתמשךהפעילות היא בעלת •



הגדרת מוסדות ציבור

:  לבחינת מוסד ציבוריסממנים מהותיים –9/2015חוזר מס הכנסה 

(  2)9כמשמעותן בסעיףמטרות ציבוריות מטרותיו של המוסד הן כל •

.לפקודה

מקיים והוא מאת הרשם הרלבנטי אישור ניהול תקין הוא בעל המוסד •

.בחוזרפעילות ציבורית כאמור 

.ככללרווחת הציבור מקדמת את המוסד פעילות •

ללא יצירת קשר או יפעל לקידום המטרה הציבורית הציבורי המוסד •

בין שיעור ההשתתפות במימון הוצאות המוסד לבין הציבור הנהנה התניה

.משירותיו

הקשורים שהמוסד גובה בגין מכירת נכסים או מתן שירותים התמורה •

.באופן מהותי ממחירי השוקנמוכה , לפעילות הציבורית השוטפת



הגדרת מוסדות ציבור

–ציבורילבחינת מוסד סממנים מהותיים –9/2015חוזר מס הכנסה 
:  המשך

עובדיו ובעלי עניין בו לא יפיקו כל הנאה כלכלית אישית  , מפעילי המוסד•
.שהוא פונקציה של פעילותם במוסדמשכר סביר לבד 

שכר עובדי המוסד הציבורי ומנהליו לא יעלה על עלות שכר מקסימאלית •
.ל במשרד ממשלתי"של מנכ

.  המוסד אינו פועל למטרות רווח•

נכסים או מוצרים בני קיימא ולא ייתן טובות הנאה  , המוסד לא יחלק כספים•
אלא אם החלוקה האמורה הינה , בדרך כלשהיא, בכסף או בשווה כסף

.לשם הגשמת מטרותיו הציבוריות של המוסד

תנאי הזכאות לקבלת שירותים מהמוסד עומדים במבחנים  /הקריטריונים•
.או הרלוונטי/אובייקטיביים המפורסמים לציבור הרחב

לשם  ציבוריות אמות מידה י "קבלת החלטות במוסד נעשים עפתהליכי •
.קידום המטרה הציבורית בלבד



הגדרת מוסדות ציבור

–לבחינת מוסד ציבוריסממנים מהותיים –9/2015חוזר מס הכנסה 
:  המשך

המוסד משתמש בנכסיו והכנסותיו להשגת מטרותיו הציבורית בלבד •

נכסים או הון לתקופה ממושכת בלי להשקיעם  , באופן לא סביר, ואינו צובר

בקידום מטרות קונקרטיות או מבלי שיש לו תכנית לשימוש בכספים אלה 

.לצורך קידום מטרותיו

לאמור בחוק  בהתאםבאפיקי השקעה יושקעוכספי המוסד הלא מיועדים •

אפיקי השקעה סולידיים לכספים  )2013-ד"התשע, (23'תיקון מס)החברות 

(.  עודפים של קרנות לתועלת הציבור

או מתרומות בכסף או בשווה כסף ( בין היתר)פעילות המוסד ממומנת •

.שנעשית בחלקה על ידי מתנדבים

.מפלגתית-המוסד אינו מסייע לפעילות פוליטית •

המוסד אינו מעסיק אדם אשר העסקתו כרוכה בניגוד אינטרסים ויש בה •

.משום דרך עקיפה לחלוקת רווחים



הגדרת מוסדות ציבור

–לבחינת מוסד ציבוריסממנים מהותיים –9/2015חוזר מס הכנסה 
:המשך

לאספקה או מתן שרות , המוסד לא יתקשר בחוזה למכירה או קנית נכס•

כרוכה בניגוד אינטרסים ויש בה דרך עקיפה  עימושההתקשרות , עם אדם

.לחלוקת רווחים

נכסי המוסד יועברו למוסד ציבורי אחר הפועל למען , של פירוקבמקרה •

מטרה ציבורית דומה ובידו אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי  

.לפקודה46סעיף

שאינה , הציבורי יהא רשאי לקיים במסגרתו פעילות עסקיתהמוסד •

:בתנאים המצטברים הבאים, משתלבת וכרוכה עם פעילותו הציבורית

.המוסדהפעילות העסקית אינו מהותי ביחס לכלל פעילות היקף –

לפעילותו  -האחת , מנהל שתי מערכות ספרי חשבונות נפרדותהמוסד –

(.העסקית–הציבורית והשנייה 

.פעילות עסקית גירעונית מתמשכתאיננו מממן המוסד •



הגדרת מוסדות ציבור

–לבחינת מוסד ציבוריסממנים מהותיים –9/2015חוזר מס הכנסה 
:המשך

ולמימון פעילותו  מופנים למימוש מטרותיו רווחי עסקיו של המוסד •

.הציבורית

אינו רשאי לגייס הון מהציבור על ידי הנפקת ( צ"חל)המאוגד כחברה מוסד •

.  מניות

.ישראלהינה בעלת זיקה למדינת פעילות המוסד •

(.כגון הסברה)פעילות מוסד בעלת אינטרס לאומי מובהק תאושר •

בתעודת  , ציבורי יגדיר את מטרותיו הציבוריות במסמכי היסודמוסד •

. הרישום ובתקנון התאגיד הרשום



הגדרת מוסדות ציבור

(:מיסוי מקרקעיןחוק לענין)ק"החבהוראות 

מוכר אוטומטית  לפקודה ( א)46י סעיף"תרומות עפלעניןשהוכר מוסד •

לחוק מס שבח מקרקעין ואין ( ה)61פטור מלא או חלקי לפי סעיףלענין

.צורך להביאו לאישור מחדש

חוק מס שבח מקרקעין יוכר בכפוף לכל  לעניןהמבקש הכרה רק מוסד •

(  ד)61סעיףמכחהאישור יינתן לו ואולם ( א)46לעניין סעיף התנאים 

.מס שבח מקרקעיןלעניןרק ויהיה תקף 

קווים מנחים לסיווג מוסד כמוסד ציבורי•

מוסד ציבורימהיותומבחנים לפעילות עסקית שעלולה לפסול מוסד •

התחייבויות המוסד•

התאריך בו נקבע  -לחוק ( ד)61מועד ההכרה במוסד ציבורי לעניין סעיף•

אלא אם  , המוסד כמוסד ציבורי הוא תאריך הפרסום בילקוט הפרסומים

.נקבע במפורש כי המוסד נקבע כמוסד ציבורי מתאריך מוקדם יותר



הטבות מס שבח ומס  

רכישה למוסד ציבורי



הטבות למוסדות ציבור–מיסוי מקרקעין 

:הטבות המס–מכירת זכות במקרקעין למוסד ציבורי 

זכות במקרקעין ללא תמורה  מכירת -לחוק מיסוי מקרקעין ( א)61סעיף •

.  למוסד ציבורי פטורה ממס שבח

,  (מס רכישה( )מכירה ורכישה, שבח)לתקנות מיסוי  מקרקעין 9תקנה •

מוסד ציבורי המקבל או -( "תקנות מס רכישה": להלן)1974–ה"התשל

יהיה חייב  , במישריןאותו משמשת או תשמש אשר , רוכש זכות במקרקעין

.0.5%במס רכישה של 



הטבות למוסדות ציבור–מיסוי מקרקעין 

ביטול ההטבות–מכירת זכות במקרקעין למוסד ציבורי 

המוסד מכר את הזכות במקרקעין אם -לחוק מיסוי מקרקעין ( ג)61סעיף •
המוסד יהיה חייב  , קבלתהמיום חמש שנים תוך שהוענקה לו ללא תמורה 

.בגינו כאמורבמס השבח שהתקבל פטור 

יוטלו עליו  , ציבורי המתחייב במס שבח עבור נותן המתנהמוסד : ק"החב
הפרשי הצמדה וריבית עבור התקופה מיום קבלת המתנה ועד תשלום המס  

.יום מן התקופה האמורה30בפועל בניכוי

זכות במקרקעין וניתן עליה  נמכרה -לתקנות מס רכישה ( א)28תקנה •
והתברר לאחר מכן  לפי תקנות אלה 0.5%במס רכישה בשיעור של חיוב 

,  0.5%רכישה בשיעור של החיוב במס למנהל שלא התמלאו תנאי 
רכישה  החיוב במס יגבה המנהל ממי שקיבל את , כולם או מקצתם

, כולו או מקצתו, את מס הרכישה שהוא נפטר ממנו0.5%בשיעור של 
.המקרהלפי נסיבות 



הטבות למוסדות ציבור–מיסוי מקרקעין 

זכות במקרקעין על ידי  מכירת -לחוק מיסוי מקרקעין ( ב)61סעיף 
:מוסד ציבורי

המקרקעין היו בידי  אם : מסלול הפטור המלא-לחוק ( 1()ב)61סעיף •
לפחות  80%במשך אותו במישריןושימשו , לפחותשנה במשך המוסד 

;יחול פטור ממס שבח–ל"מהתקופה הנ

(:נטל ההוכחה על המוסד הציבורי)התנאים 

;מוסד ציבורי•

;המקרקעין הנמכרים הוחזקו על ידו לתקופה של שנה אחת לפחות•

לפחות מתקופת  80%למשך פרק זמן של במישריןשימשו אותו •
;ההחזקה

,  ההסדר היא להקל בנטל המס המוטל על מוסדות ציבורייםתכלית "•
מתוך הנחה כי פעילותם של גופים אלו מיועדת לרווחת הציבור ולכן יש  

(.5169/15א "ע)"עמםאינטרס להיטיב 



הטבות למוסדות ציבור–מיסוי מקרקעין 

זכות במקרקעין על ידי  מכירת -לחוק מיסוי מקרקעין ( ב)61סעיף 
:מוסד ציבורי

במשך  את המוסד שימשו במישרין המקרקעין אם :מסלול הפטור החלקי•

-או שלא שימשו אותו כלל , ל"מהתקופה הנ80%-פחות מ

בין  בידי המוסד היתהבמקרקעין אם הזכות -לחוק ( א()2()ב)61סעיף –

שבין התקופה  לפי היחס פטור ממס השבחיינתן -שנה לארבע שנים 

שבה שימשו המקרקעין במישרין את המוסד לבין כל התקופה שהזכות 

;("יחס תקופת השימוש": להלן)בידיו היתה

מעל ארבע  בידי המוסד היתהאם הזכות -לחוק ( ב()2()ב)61סעיף –

יינתן פטור  , השניהולגבי המחצית , המסממחצית יינתן פטור -שנים 

.לפי יחס תקופת השימוש



שימוש במישרין



הטבות למוסדות ציבור–מיסוי מקרקעין 

:המשך–" שימוש במישרין"מהו 
.המטרה הציבורית על דרך של שימוש פיסי בנכסביצוע : הכלל

אחר כחלק ממטרות המוסד השכרה למוסד ציבורי –במישריןשימוש •
חניון לעובדי  ; במישריןבניית מבנה שנועד לשמש את המוסד ; המשכיר

. קצרותשיכון אורחים של המוסד לתקופות ; המוסד

: ק"החבעמדת 

יש לראות  למטרות הישירות שלמענן נוסד המוסד שימוש במקרקעין •
.כשימוש במישרין

במקרקעין לצורך יצירת הכנסה כאשר משתמשים בכספים אלה שימוש •
.זה כשימוש במישריןשימוש לראות איןלצרכיו של המוסד 

במישרין אינו צריך להתקיים במשך כל התקופה בה החזיק  השימוש •
השתמש מסוימת תקופה די בכך אם במשך . המוסד במקרקעין

. למטרותיו

אולם אם המוסד , מגרשים פנויים לא יתכן בדרך כלל שימוש במישריןלגבי •
.יש לראות בכך שימוש במישרין, השתמש בכל דרך שהיא לשם מטרותיו



הטבות למוסדות ציבור–מיסוי מקרקעין 

:המשך–" שימוש במישרין"מהו 

(  2008( )9946/06א "ע)ד קופת חולים"פס•

:העובדות

את 2003מכרה בשנת , שהיא מוסד ציבורי לעניין מס שבח, המערערת•

הנכס כלל מבנה אשר שימש  . כל זכויותיה בנכס מקרקעין שהיה בבעלותה

.בפועלכמרפאה וכן זכויות בנייה שלא נוצלו 

.לחוק(1()ב)61סעיף-המערערת ביקשה פטור מחובת תשלום מס שבח •

בטענה שיש להבחין בין החלק ששימש את , המשיב דחה את הבקשה•

אשר בגין  , (מבנה המרפאה)המערערת במישרין לפעולתה כמוסד ציבורי 

, (זכויות הבנייה)לבין שאר הזכויות במקרקעין , מכירתו יינתן פטור מלא

.שבגין מכירתן יינתן פטור חלקי בלבד



הטבות למוסדות ציבור–מיסוי מקרקעין 

:המשך-(  2008( )9946/06א "ע)ד קופת חולים"פס•

:הערעור התקבל-: פסק הדין

נדרש קיומו של , לחוק( 1()ב)61לצורך קבלת פטור מלא לפי סעיף •
כי בענייננו  , אין מחלוקת. שימוש ישיר במקרקעין על ידי המוסד הציבורי

.התקיימה דרישת השימוש במישרין במקרקעין לגבי מבנה המרפאה

ולא לשימוש במקרקעין הדרישה בדבר שימוש במישרין מתייחסת •
המערערת אכן לא עשתה שימוש בזכויות  . לשימוש בזכות במקרקעין

אין עובדה זו אך , .ד.ר.א.רהמהוות זכות במקרקעין לפי הלכת, הבנייה
במישרין ייעשה  הדורש כי השימוש , משנה לצורך קבלת הפטור

הנמכרתולא דורש שימוש בזכות במקרקעין שהזכות בהם נמכרת 
"(פיצול רעיוני"כלומר אין תחולה ל)



הטבות למוסדות ציבור–מיסוי מקרקעין 

(:2011( )1673/08א "ע)ד קופת חולים"פס•

-רקע עובדתי 

הזכויות במקרקעין ברחוב  בעלים של מלוא היתהקופת חולים כללית •

חולק הנכס לשני  , שפורסמה ואושרהתוכניתעל פי . 101ארלוזורוב 

ומגרש שני  עליו בנוי מבנה ההנהלה של העוררת מגרש אחד : מגרשים

.  קומות וחניון31ששימש כחניון ונמכר לבניית מגדל מגורים בן 

שלא ניתן לקבל  , חייב את המגרש במס מכירה ושבח בטענההמשיב •

ששימשו וממשיכים , פטור כאשר מדובר במכירה חלקית של מקרקעין

לשיטת המשיב יש להבחין לצורכי  . לשמש את המוסד הציבורי במישרין

מס בין מצב בו נמכרו זכויות בנייה בנכס ובה בעת המוסד אינו חדל 

לבין מצב שבו מלוא הזכויות נמכרות  , לעשות שימשו במקרקעין עצמם

.עם המקרקעין



הטבות למוסדות ציבור–מיסוי מקרקעין 

(:2011( )1673/08א "ע)ד קופת חולים"פס•

הערר התקבל–פסק הדין 

א "התקדימית בעלאור הפסיקה את הערר ועדת הערר קיבלה •

בו קבע בית המשפט העליון , מנהל מס שבח' קופת חולים נ9946/06

ולא  )כי אם עשה המוסד הציבורי שימוש במישרין , באופן ברור ונחרץ

גם על  ( 1()ב)61הרי שיחולו הוראות סעיף, (בהכרח בזכות הנמכרת

. מכירת הזכות במקרקעין ולאו דווקא על מכירת המקרקעין בלבד

עליו לתקן את החוק ולסייג את הפטור  , חפץ המחוקק בשינוי המצבאילו •

כשם שעשה , המלא לעניין זכויות הבנייה הנוספות הגלומות במקרקעין

ז 49סעיף)לגבי זכויות בנייה נוספות הגלומות בדירת מגורים מזכה 

(.לחוק



הטבות למוסדות ציבור–מיסוי מקרקעין 

ושאר  רוסיאועד העזרה התאחדות הרבנים פליטי 1009-06ע"ו•

(:2011)ירושלים מנהל מיסוי מקרקעין ' ארצות נ

רקע

רכשה מגרש עליו הקימה בניין ובו  1947העוררת היא עמותה שבשנת •

בהתאם למטרות העמותה בדיירות מוגנת  דירות שהושכרו על ידה 48

.  עבור רבנים ניצולי שואה מרוסיה תוך סיוע בקליטתם

שוכנו בדירות , (1980עד )העמותה אף שלא תוקן תקנון , השניםבמהלך •

שאינם מקיימים את התנאים של  , ילדים-נזקקים ובעיקר משפחות ברוכות

.יוצאי רוסיה-רבנים ניצולי שואה 

.  המקרקעיןהעמותה את מכרה 2004בשנת •

(  1()ב)61העצמית הגישה בקשה לפטור ממס שבח על פי סעיףבשומה •

הרי הוא , שגם אם מגיע פטור, המשיב סירב לבקשתה וטען. וממס מכירה

.  דהיינו לפטור ממחצית המס, לחוק( ב()2()ב)61על פי סעיף



הטבות למוסדות ציבור–מיסוי מקרקעין 

ושאר  רוסיאועד העזרה התאחדות הרבנים פליטי 1009-06ע"ו•

(:2011)ירושלים מנהל מיסוי מקרקעין ' ארצות נ

:הערר התקבל בחלקו–החלטת ועדת הערר 

כי העוררת זכאית לפטור של מחצית המס ועל כן יש , החליטההוועדה •

להוכיח  לא הצליחה שכן היא , (מס היסטורי)מס שבח 6%-לחייבה רק ב

לסייע )שהוא ועד העזרה , כי השימוש נעשה למטרות המוסד, בבירור

לרבנים שעלו מרוסיה והם פליטי שואה על דרך השכרת דירות בדיירות  

.  מתקופת ההחזקה של המקרקעין80%לאורך , (מוגנת

לדעת הוועדה אין מקום לתת פירוש מצמצם לפיו השימוש , עם זאתיחד •

,  במישרין הוא רק כאשר המוסד משתמש בדירות לשימוש עצמו שלו בלבד

העמותה לאכלס צדדים  מטרה אשר איננה עולה בקנה אחד עם מטרות 

.שלישיים



הטבות למוסדות ציבור–מיסוי מקרקעין 

(:שנים4החזקה מעל )לחוק ( ב()2()ב)61' תחולת הפטור מכוח סע

–( 2016( )5169/15א "ע)מ "בעל"קעפסק דין •

בית  בגין שבח שנצמח לחברת ציבורילמוסדממס שבחהאם חל פטור 
"פרשנות המונח מכירת זכות בידי מוסד ציבורי"–שבבעלותו 

–העובדות

,  לחוק61כהגדרתו בסעיףציבורימוסדהינה, "חיי שמעון"אגודת •
64בסעיף שהיא חברת בית כמשמעה , ממניות המשיבה60%המחזיקה 

.לפקודה

מספר יחידות בבניין וביקשה לקבל פטור מכוח המשיבה מכרה •
.60%לחוק בשיעור ( ב()2()ב)61סעיף

בנימוק שהכנסות של חברת בית , את הערעורועדת הערר קיבלה •
, הוועדה קבעה. פטור60%-ולכן בעלת מניות זכאית ל, מיוחסות לחבריה

כי אין הכרח שהמוסד יחזיק ישירות , בניגוד לעמדת מנהל מיסוי מקרקעין
.במקרקעין כדי לזכות בפטור



הטבות למוסדות ציבור–מיסוי מקרקעין 

:המשך–( 2016( )5169/15א "ע)מ "בעל"קעפסק דין 

-ערעור המדינה התקבל–פסק הדין 

אינו נחשב לשבח המיוחס " חברת בית"שבח ממכירה של יחידות ב•

רק לעניין שיעורי  לחוק מתייחס ( א)ב48שכן האמור בסעיף, לחבריה

וראו גם ההלכה בבית  )אך לא לעניינים אחרים , המס והזיכויים ממנו

מנהל מיסוי  ' מ נ"השקעות בעמומב703/13א "המשפט העליון בע

(.ירושליםמקרקעין 

יראו את  , שיעורי המס והזיכויים ממנולענין"–לחוק ( א)ב48סעיף •

כחלק מההכנסה החייבת במס הכנסה בשנת המס שבה  ... השבח

".נעשתה המכירה



הטבות למוסדות ציבור–מיסוי מקרקעין 

:המשך–( 2016( )5169/15א "ע)מ "בעל"קעפסק דין 

החלה על שבח מקרקעין  " שרשרת המס", מדובר בחברת ביתכאשר •

"  מצוי"מתירה לבצע פעולות פטור על השבח רק בשעה שהוא עודנו 

להכנסה חייבת של " הפך"כאשר הוא טרם , בגבולות חוק מיסוי מקרקעין

וכאשר ההכנסה החייבת טרם  , לחוק( א)ב48חברת הבית מכוח סעיף

.לפקודה64להכנסתו של הנישום המייצג מכוח סעיף" הפכה"

הייתה ניצבת לפנינו אך ורק השאלה הפרשנית לגבי המונח  לּו "•

לא מן הנמנע שהייתי מצטרף לקביעת חברי הוועדה לעניין  , "בידי"

".עקיפההאפשרות לפרש מונח זה באופן הכולל גם החזקה 



הטבות למוסדות ציבור–מיסוי מקרקעין 

גם אם ההכנסות שימשו  , השכרת נכס–שימוש שאינו במישרין•
העמדת ;(641/71א "ע)ד קרן אהרונסון "פס–למטרות המוסד 

–( 527/69א "ע)ד הטכניון "פס–דירה למגורים של עובדי המוסד 

היא גם אינה ביטוי משפטי  . אינה מוגדרת בחוק" במישרין"המלה "•
יש לייחס לה את המובן  , על כן על פי עקרונות פרשנות מקובלים. טכני

ויש לבחון כל מקרה לגופו על פי מהותו  , המקובל והרגיל בפי הבריות
".ונסיבותיו

כי הדירה לא שמשה את המוסד  , לא יכול להיות כל ספק, לדעתי"•
.  במישרין או בעקיפין, גם אם היא משמשת את מטרותיו, במישרין

העמדת דירת שירות על ידי המוסד לאחד מעובדיו אינה אלא מתן  
במקרה  , דבר זה. כחלק מתנאי העסקתו, תוספת הנאה בעין לעובד

ורק  , להבטיח או לסייע בהעסקתו של עובדאיפואבא , הנוח למערער
,  בלי ספק, העסקת עובדים היא. במובן זה הוא משרת את המוסד

אך היא רק אמצעי להשגת המטרה של הוראה לפיתוח  ; חיובית למוסד
.  המדע שלמענו קיים המוסד



הטבות למוסדות ציבור–מיסוי מקרקעין 

–שימוש שאינו במישרין

-(2008)שבח מנהל מס ' בית הכנסת אליהו הנביא נ8126/07ע"ו•
ששימשה במישרין רק את הרב ואת משפחתו , מכירת דירת מגורים

.לא תזכה בפטור, הנאה, המוסד הציבורי, ובעקיפין הסבה לעוררת

העוררת  -מס שבח רחובות ' נ" שוחרי מורשת יעקב"1339/02ע"ו•
דירות  העוררת רכשה . לחוק61מוסד ציבורי כמשמעו בסעיףשימשה 

רבנים ששימשו כראשי  , ששימשו למגורים של רבנים ובני משפחותיהם
בקשת מורשת יעקב להכיר בזכותה לתשלום  . ישיבות אצל מורשת יעקב

בקובעוי המשיב "נדחתה ע, לתקנות9בהתאם לתקנה, מס רכישה מוקטן
. כי הדירות לא שימשו במישרין את מורשת יעקב

: בין היתר, בקובעה, אביב-י הועדה בתל"ענדחתה זו בקשה •
אפשרות לגור  ( מורשת יעקב)מהעוררתהמורים שקיבלו /הרבנים"

שמגורי המורים  ובוודאי, "שוכרים"הם מעין , בדירות השייכות לה
ל אינם יכולים להיחשב כשימוש במישרין  "משפחותיהם בדירות הנובני

".של העוררת בדירות אלה



הטבות למוסדות ציבור–מיסוי מקרקעין 

שבע  -בארמנהל מס שבח ' אוניברסיטת בן גוריון נ7098-07-10ע"ו
שימוש במישרין–( 2011)

דירות מגורים לצורכי אירוח של מרצים 4אוניברסיטת בן גוריון רכשה •

תוך שהיא מדגישה שלא יוקנו זכויות בדירות אלה לצד  , ל בלבד"מחו

. שלישי כלשהו

כי אין לראות את הדירות כמשמשות את המטרה הציבורית , טעןהמשיב •

(.  לתקנות מס רכישה9המוסד לצרכי תקנה של 

כי האוניברסיטה היא מוסד ציבורי לעניין  , הצדדים מוסכםעל •

הכולל , מצוי העיסוק במחקרמטרותיה לחוק וכי בין יתר(ד)61סעיף

ולשם כך עליה להחזיק או  , שיתוף פעולה עם אוניברסיטאות אחרות

.  לנהל מקומות מגורים לתלמידים ולחברי סגל אקדמי



הטבות למוסדות ציבור–מיסוי מקרקעין 

שבע  -בארמנהל מס שבח ' אוניברסיטת בן גוריון נ7098-07-10ע"ו
:המשך–שימוש במישרין –( 2011)

" שימוש במישרין את המוסד"ספק כי יש לפרש את המינוח אין •

משמשים או ישמשו בעתיד את  "כמשמעות המונח , לחוק61שבסעיף

.בתקנות, "המוסד במישרין בלבד

לגבי  (527/69א"ע)התקבל והמקרה הובחן מן המקרה של הטכניוןהערר •

אימתי מדובר בשימוש במישרין ומתי השימוש הוא אך אמצעי  , השאלה

,  כי שלא כמו דירות לעובדי המוסד, נקבע. להשגת המטרה הציבורית

דירות  , שהן בבחינת תוספת הנאה לעובד וחלק מתנאי העסקתו

והן  , לצורכי אירוח, ל משמשות רק את המוסד"לאורחים ולמרצים מחו

.עולות בקנה אחד עם המטרות הציבוריות שלו

הסטודנטים הסכים המשיב כי מעונות 32/89ש"עמדין בתיקבפסק •

.באוניברסיטאות משמשים את האוניברסיטאות במישרין



דירת מגורים 

שהתקבלה בירושה



הטבות למוסדות ציבור–מיסוי מקרקעין 

י  "פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שהתקבלה בירושה ע
לחוק מיסוי מקרקעין( 6)ב49סעיף –מוסד ציבורי 

:תנאים לפטור

;כנדרש בפקודת מס הכנסה, ח שנתי"המוסד הציבורי מגיש דו•

המוסד הציבורי עשה שימוש בכל סכום התמורה שנתקבל ממכירת הדירה  •

;ח השנתי"בדוזאת למטרותיו הציבוריות ורואה החשבון שלו אישר 

;לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד•

היה פטור ממס  , אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים•

;(?תושב חוץ)המכירה בשל 

המוריש קבע בצוואתו שימוש מוגדר למטרות הציבוריות של המוסד  •

.הציבורי בכל סכום התמורה



פטורים והקלות  

לגופים נוספים



רים אחרים"למלכהטבות –מיסוי מקרקעין 

לחוק מיסוי מקרקעין60סעיף 

לקרן הקיימת , לרשות מקומית, זכות במקרקעין ללא תמורה למדינהמכירת 

ממסתהיה פטורה -המגבית המאוחדת לישראל -או לקרן היסוד , לישראל

.שבח

לחוק מיסוי מקרקעין72סעיף 

-ידי הגופים הבאים פטורה ממס שבח זכות במקרקעין על מכירת 

;מקומיתרשות •

;הפתוחרשות •

;הקיימת לישראלהקרן •

.לישראלכל עוד היא בשליטה של הקרן הקיימת , מ"בעהימנותא•



רים אחרים"למלכהטבות –מיסוי מקרקעין 

0.5%מס רכישה בשיעור -תקנות מס רכישה 

, ושםיד , לאומילביטוח המוסד , רשות הפיתוח-תאגידים שנוסדו בחוק •

רשות , שירות התעסוקה, ולגיהותהמוסד לבטיחות , מגן דוד אדום

;שיקוםאיזורירשות השידור והרשות לבינוי ופינוי של , הנמלים

;האפוטרופוס לנכסי נפקדים ולנכסי גרמנים•

;שקמונה, חלמיש, פרזות–חברות לשיכון •

;האגודה למען החייל•

עמם ושלא תהיה בהם בעתיד  שאין במקרקעין לגבי זכות , רשות מקומית•

;הכנסה

;לגבי זכות במקרקעין שנמכרה לה עם הקמתה, רשות מקומית•

לגבי זכות במקרקעין שנמכרה על ידי רשות מקומית  , איגוד ערים•

;המאוגדת בה

.לגבי זכות במקרקעין שנמכרה לה אגב מיזוג רשויות, רשות מקומית•



רים אחרים"למלכהטבות –מיסוי מקרקעין 

פטור מלא ממס רכישה-תקנות מס רכישה 

מקרקעין שהוכרזו כשמורת טבע או שלדעת  לגבי , הטבערשות שמורות •

.שר החקלאות הם מיועדים לשמש שמורת טבע

קרן , הסוכנות היהודית לארץ ישראל-הציונית העולמית ההסתדרות •

יונייטד ישראל , המגבית המאוחדת לישראל-קרן היסוד , קיימת לישראל

.מ"בעהימנותאוחברת . אינקיונייטד ישראל אפיל , אפיל אוף קנדה

לגבי מניות באיגוד מקרקעין שקיבל  , חוץציבורי תושב מוסד -א 15תקנה •

מס על  במדינת התושבות שלו מוטל אם אישר שר האוצר כי , במתנה

ציבורי תושב וקיים שם פטור הדדי ממס למוסד קבלת מניות כאמור 

.ישראל



?שאלות 

!תודה 

054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il

http://www.ampeli-tax.co.il/

http://www.ampeli-tax.co.il/

