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מאורי עמפלי( ח"רו)ד "עו: מרצה
2020באפריל 20

השלכות מס של ביטול עסקאות ותשלום פיצויים  –וובינר
בית ספר למיסים–איילת אור 

או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ  /אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו

.או אחרים המסתמכים על מצגת זו/להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו



המצגתנושאי

;הקורונהמשברמסעדכוני•

;הכלליבדיןעסקהביטול•

;עסקהביטולשלבהקשרמ"מעוחוקספריםניהולהוראות•

;פיצויבגיןמ"במעוהחבותמ"מעבחוקעסקהביטולשלהמסהשלכות•

;פיצוייםומיסויהכנסהמסלצרכיעסקהביטולהשלכות•

;מקרקעיןמיסויבחוקעסקהביטולהשלכות•



עדכוני מס בעניין משבר הקורונה



פרטיתהנאהרכיבבהעדררכבשוויתקנות

השווי לכל חודש  "קובעת כי 1987-ז"התשמ, (שווי השימוש ברכב)לתקנות מס הכנסה ( א)2תקנה •

יהא התוצאה המתקבלת מהכפלת המחיר המתואם  , שהועמד לרשות העובד...של השימוש ברכב 

...".לצרכן של הרכב בשיעור שווי השימוש

,  אופן חישוב ההטבה הגלומה בהעמדת רכב לרשות העובד"-(  4096/18א "ע)זך -חכם את אור•

."מהווה כלל מחייב אשר לא ניתן לסטות ממנו, הקבוע בתקנה דלעיל

-מה הדין של רכב אשר אינו משמש את העובד לאור הוראות הממשלה והצווים הרלוונטיים  •

?עובד אשר נאלץ לעבוד מן הבית-

?עובד אשר נדרש להיות בבידוד-

?ת אשר המעסיק הותיר בידיו את הרכב"עובד בחל-

כי לא חלה כל הנאה פרטית לעובד מן הרכב המושבת ועל כן לא לזקוף שווי  , במצבים אלו ניתן לטעון

(.  עד לתחילת ההגבלות)או לזקוף שווי חלקי לעובד 



2020לאפריל2מיוםהמסיםרשותעמדת

הנחיות מיוחדות בתקופת המשבר בעקבות נגיף  -זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה •

ת"הקורונה לגבי עובד שהוצא בשל המשבר לחל
נדרש לזקוף לעובד הכנסה בהתאם לשווי שנקבע בתקנות  , מעסיק שהעמיד לרשות העובד רכב צמוד•

מעסיק שהעמיד לרשות עובד רכב צמוד  , על כן. 1987–ז"התשמ, (שווי השימוש ברכב)מס הכנסה 

גם כאשר  "(. שווי שימוש ברכב: "להלן)נדרש לחייב את שכרו של העובד בשווי השימוש על פי התקנות 

. הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש הרי שיש לזקוף שווי רכב מלא

כלומר בעת  , מלאקלנדריבמהלך חודש מעביד -לא מתקיימים יחסי עובד מצב בו , החריג לכלל זה•

במצב זה ייזקף שווי רכב באופן יחסי לימי ההעסקה במהלך  , (פיטורין: כגון)תחילת עבודה או סיומה 

.החודש



2020לאפריל2מיוםהמסיםרשותעמדת

ת לתקופה שאינה "לאור המצב המיוחד בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ויציאת עובדים רבים לחל"•

ת בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ובאותו מועד או "הוחלט להקל ולקבוע כי עובד שיצא לחל, ידועה

ייזקף לו שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש  -לאחריו החזיר את הרכב שהוצמד לו למעסיק

היה וקיבל רכב  ת"מהחלשווי יחסי יחושב גם בעת חזרתו "(. יחסישווי:"להלן)בהם הרכב היה ברשותו 

.  מהמעסיק במהלך החודש

יובהר כי תנאי להקלה הינו שממועד החזרת הרכב למעסיק על ידי העובד ועד לחזרת העובד לעבודה  •

.לא העמיד לרשותו המעסיק רכב

?האומנם הקלה-

?ת שלא החזירו את הרכב"מה לגבי עובדי חל-

?מה לגבי עובדים שמועסקים מביתם ולא עושים שימוש ברכב לאור המגבלות-

מי שמבקש לסתור את עמדת הרשות חשוב  . המסיםיש ליתן ביאור על יישום שונה מפרשנות רשות -

.שיתעד מד קילומטר בתחילת תקופה ויוכיח שלא נעשתה כל נסיעה במהלך תקופת ההחרגה

;2020לאפריל 13בעניין זקיפת שווי רכב שהוגשה ביום תובענה ייצוגית •



20מרץחודשעסקאותמ"ומעמקדמותלתשלוםימים30בתאורכהלמתןץ"לבגעתירה

ץ במטרה לקבל צו לדחיית  "על כוונתה לעתור לבג2020לאפריל 16לשכת רואי חשבון הודיעה ביום •

ח  "מיליון ש50לעסקים עד למחזור של ימים 30-ל, מ ומס הכנסה עבור חודש מרץ"מועד תשלומי מע

https://app.activetrail.com/S/eiwi3zxx3jx.htm-לתקופה של חודש 
דוחות  )27.4-וב(דוחות ניכויים ומקדמות מס)23.4הדיווחים והתשלומים צפויים בימים הקרובים ב •

(.מ חד חודשיים"מע

–הרקע 
;המשבר הכלכלי והתזרימי חסר התקדים של העסקים הקטנים והבינוניים•
;בבריטניה80%בגרמניה או 90%ערבות מדינה לעומת 15%–מיעוט הלוואות בערבות מדינה •
קשיים בהכנת הדוחות הן בהכנת המסמכים והאסמכתאות על ידי העסקים והן בהכנת הדיווחים על ידי  •

;ת"לנוכח המצב בו עובדים רבים יצאו לחל, רואי החשבון המדווחים
;וצורך בפנייה פרטנית ומסורבלתהמסיםעבודה חלקית במסדרונות רשות •
.לחוק מס ערך מוסף116-ו73לפקודת מס הכנסה וסעיפים 192-ו186סעיפים -מקור הסמכות  •

https://app.activetrail.com/S/eiwi3zxx3jx.htm


20מרץחודשעסקאותמ"ומעמקדמותלתשלוםימים30בתאורכהלמתןץ"לבגעתירה

ביולי  15-ל2020לאפריל 15-דחיית מקדמות מס פדרליות שהיו צריכות להשתלם ב–ארצות הברית

-https://www.irs.gov/newsroom/payment: ראו קישור–גם המדינות השונות התיישרו . 2020
deadline-extended-to-july-15-2020  .

דחיית תשלום המקדמה  , לגבי מקדמות מס הכנסה. 2020ביוני 30מ עד "דחיית תשלומי מע–בריטניה

. 2021בינואר 31עד 2020ביולי 31-שצריכה להשתלם ב

באוגוסט 31עד 2020במרץ 18-דחיית תשלומי המס מ-הקנדית המסיםמתוך אתר של רשות -קנדה 

2020-

“The Canada Revenue Agency will allow all taxpayers to defer, until August 31, 2020, the 
payment of any income tax amounts that become owing on or after today and before 
September 2020. This relief would apply to tax balances due, as well as instalments, under Part I 
of the Income Tax Act. No interest or penalties will accumulate on these amounts during this 
period".

OECD -View database-ראו קישור לאתר ה

https://www.irs.gov/newsroom/payment-deadline-extended-to-july-15-2020
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnewsletter.oecd.org%2Fc%2F1j2HZbTyNwU7TdhmnXcjahg7i&data=02%7C01%7Cmeori%40ampeli-tax.co.il%7C5ef70feeeaac4f4ed9db08d7e1805503%7Cbec4cc9ab10d442e8f1ece6a88c93610%7C0%7C0%7C637225813623534887&sdata=YWyfgv6jT50rUQYaX8IrLS79jYj%2F7JS1Z1AjL5yYb%2FA%3D&reserved=0


ביטול עסקה בדין הכללי



1973-ג"תשל,(כלליחלק)החוזיםחוק-ביטולסעיפי
-טעות:14סעיף

והצד השני  לא היה מתקשר בחוזה שלולא הטעות מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח (א")

.רשאי לבטל את החוזה, ידע או היה עליו לדעת על כך

שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני לא מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח (ב)

אם  , לבטל את החוזה, על פי בקשת הצד שטעה, רשאי בית המשפט, ידע ולא היה עליו לדעת על כך

בעד הנזק בפיצוייםרשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה , עשה כן; ראה שמן הצדק לעשות זאת

.שנגרם לצד השני עקב כריתת החוזה

אם ניתן לקיים את החוזה בתיקון הטעות והצד השני , טעות אינה עילה לביטול החוזה לפי סעיף זה(ג)

.שהוא מוכן לעשות כן, לפני שבוטל החוזה, הודיע

להוציא טעות שאינה אלא בכדאיות  , בין בעובדה ובין בחוק-15סעיף זה וסעיף לענין, "טעות"(ד)

.העסקה

?קורונה?עליוןכוח



1973-ג"תשל,(כלליחלק)החוזיםחוק-ביטולסעיפי
ביטול חלקי"

; ניתן לביטול אותו חלק בלבד, ניתן החוזה להפרדה לחלקים ועילת הביטול נוגעת רק לאחד מחלקיו. 19

רשאי הוא לבטל את החלק  , אולם אם יש להניח שהצד הרשאי לבטל לא היה מתקשר בחוזה לולא העילה

.האמור או את החוזה כולו

דרך הביטול

,  ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על עילת הביטול.20

.הכפיהתוך זמן סביר לאחר שנודע לו שפסקה -ובמקרה של כפיה 

השבה לאחר ביטול

בלתי  היתהואם ההשבה , חייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה, משבוטל החוזה.21

".לשלם לו את שוויו של מה שקיבל-אפשרית או בלתי סבירה 



1970-א"תשל,(חוזההפרתבשלתרופות)החוזיםחוק
:1סעיף

;מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה-"הפרה"

;מי שזכאי לקיום החוזה שהופר-" נפגע"

תרופות הנפגע"

בנוסף על  , לפיצוייםוזכאי הוא , לבטל את החוזהאו אכיפתוזכאי הנפגע לתבוע את , הופר חוזה.2

".והכל לפי הוראות חוק זה, אחת התרופות האמורות או במקומן

הזכות לאכיפה"

:זולת אם נתקיימה אחת מאלה, הנפגע זכאי לאכיפת החוזה.3

;ביצוע-בראינו החוזה (1)

;עבודה אישית או שירות אישי, או לקבל, כפיה לעשותאכיפת החוזה היא (2)

;וח מטעם בית משפט או לשכת הוצאה לפועלמידה בלתי סבירה של פיקביצוע צו האכיפה דורש (3)

."העניןבלתי צודקת בנסיבות אכיפת החוזה היא (4)



1970-א"תשל,(חוזההפרתבשלתרופות)החוזיםחוקלפיעסקהביטול
אילוחוזהבאותומתקשרהיהלאסבירשאדםלגביהלהניחשניתןהפרה-"יסודיתהפרה":6סעיף

גורפתתניה;דיתליסושתיחשבבחוזהעליהשהוסכםהפרהאו,ותוצאותיהההפרהאתמראשראה

בעתסבירההיתהאםאלאתוקףלהאין,ביניהןהבחנהללאיסודיותלהפרותהפרותהעושהבחוזה

.החוזהכריתת

-לביטולהזכות:7סעיף

.יסודיתהיתההחוזההפרתאםהחוזהאתלבטלזכאיהנפגע(א)

לקיומוארכהלמפרתחילהתןשנלאחרהחוזהאתלבטלהנפגעזכאי,יסודיתלאהחוזההפרתהיתה(ב)

;צודקבלתיהחוזהביטולהיההעניןבנסיבותאםזולת,הארכהמתןלאחרסבירזמןתוךקויםלאוהחוזה

מתןלאחרסבירזמןתוךלביטולהתנגדהמפראםאלאצודקבלתיהיההחוזהשביטולטענהתישמעלא

.הביטולהודעת

הנפגעאין,חלקאותולביטולעילהבהשישהפרהמחלקיואחדוהופרלחלקיםלהפרדההחוזהניתן(ג)

הנפגעזכאי,החוזהכלשליסודיתהפרהמשוםגםבהפרההייתה;שהופרהחלקאתאלאלבטלזכאי

.כולוהחוזהאתאושהופרהחלקאתלבטל



1970א"תשל,(חוזההפרתבשלתרופות)החוזיםחוקלפיעסקהביטול
אולם;ההפרהעללושנודעלאחרסבירזמןתוךלמפרהנפגעבהודעתיהיההחוזהביטול:8סעיף

זמןתוך-החוזהלקיוםארכהתחילהלמפרנתןשהנפגעאחרמקרהובכל(ב)7בסעיףהאמורבמקרה

.הארכהשחלפהלאחרסביר

שוויואתלולשלםאו,החוזהפיעלשקיבלמהלנפגעלהשיבהמפרחייב,החוזהמשבוטל(א):9סעיף

חייבוהנפגע;בכךבחרשהנפגעאוסבירהבלתיאואפשריתבלתיהיתהההשבהאםשקיבלמהשל

בלתיהיתהההשבהאםשקיבלמהשלשוויואתלולשלםאו,החוזהפיעלשקיבלמהלמפרלהשיב

.בכךבחרשהנפגעאוסבירהבלתיאואפשרית

.חלקאותופיעלקיבלושהצדדיםמהעל(א)קטןסעיףהוראותיחולו,בחלקוהחוזהבוטל(ב)



1970א"תשל,(חוזההפרתבשלתרופות)החוזיםחוקלפילפיצוייםהזכות
לפיצוייםהזכות

אואותוראהושהמפרותוצאותיהההפרהעקבלושנגרםהנזקבעדלפיצוייםזכאיהנפגע:10סעיף

.ההפרהשלמסתברתכתוצאה,החוזהכריתתבעת,מראשלראותועליושהיה

נזקהוכחתללאפיצויים"

ללא  , זכאי הנפגע, הופר חיוב לספק או לקבל נכס או שירות ובוטל החוזה בשל ההפרה(א).11סעיף 

ביום  שווייםבסכום ההפרש שבין התמורה בעד הנכס או השירות לפי החוזה ובין לפיצויים, הוכחת נזק

.ביטול החוזה

לפיצויים בסכום הריבית על התשלום  , ללא הוכחת נזק, זכאי הנפגע, הופר חיוב לשלם סכום כסף(ב)

אם לא , 1961-א"תשכ, בשיעור המלא לפי חוק פסיקת ריבית, מיום ההפרה ועד יום התשלום, שבפיגור

".קבע בית המשפט שיעור אחר



1970א"תשל,(חוזההפרתבשלתרופות)החוזיםחוקלפילפיצוייםהזכות
פיצויים מוסכמים"

ללא  , יהיו הפיצויים כמוסכם, (פיצויים מוסכמים-להלן )הסכימו הצדדים מראש על שיעור פיצויים (א.)15

אולם רשאי בית המשפט להפחיתם אם מצא שהפיצויים נקבעו ללא כל יחס סביר לנזק שניתן  ; הוכחת נזק

.היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה

הסכם על פיצויים מוסכמים אין בו כשלעצמו כדי לגרוע מזכותו של הנפגע לתבוע במקומם פיצויים לפי  (ב)

.או לגרוע מכל תרופה אחרת בשל הפרת החוזה14עד 10סעיפים 

סכומים שהמפר שילם לנפגע לפני הפרת החוזה והצדדים הסכימו מראש על חילוטם  , סימן זהלענין(ג)

".דינם כדין פיצויים מוסכמים, לטובת הנפגע



היבטי המס הפרוצדורליים בביטול עסקה לצרכי חוק  
מ והוראות ניהול ספרים"מע



מ"מעבחוקהמסחיובמועד

:מ"סעיפים רלוונטיים מחוק מע

חל  –נמסרו הטובין חלקים חלקים ; במכר טובין חל החיוב במס עם מסירתם לקונה(א): 22סעיף •

.1968-ח"תשכ, לחוק המכר8כמשמעותה בסעיף " מסירה"–לעניין זה . על כל חלק שנמסרהחיוב 

במס עם קבלת  יחול החיוב , בידי אחד מאלהמכר טובין בעסקה של , (א)על אף האמור בסעיף קטן (ב)

:התמורה ועל הסכום שהתקבל

;שקלים חדשיםשני מיליון עוסק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על (1)

,  (ניהול פנקסי חשבונות)להוראות מס הכנסה ' לתוספת א( ג)2עוסק שמתקיים בו האמור בפרט (2)

שקלים חדשים או 3,800,000שקלים חדשים אך אינו עולה על 2,150,000יצרן שמחזור עסקו עולה על )1973-ג"התשל

.)מועסקים17-מועסקים ולא יותר מ6-שקלים חדשים אך בעסקו יותר מ2,150,000-שמחזור עסקו פחות מ

.עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבלבשירות חל החיוב במס : 24סעיף •



מ"מעבחוקהמסחיובמועד

:מ"מחוק מערלוונטיםסעיפים 

:  מ"לחוק מע28סעיף 

או עם רישום , עם העמדת המקרקעין לרשות הקונה או לשימושוחל החיוב במס בעסקת מקרקעין (א)

.לפי המוקדם, המקרקעין על שמו של הקונה בפנקס המתנהל על פי דין

עם השלמת העבודה או העמדת המקרקעין שבהם נעשתה העבודה חל החיוב במס בעבודות בניה (ב)

חל החיוב לגבי אותו חלק  , הועמד חלק מהמקרקעין לרשות הקונה; לפי המוקדם, לרשות הקונה או לשימושו

.מאותה שעה

סלילת כבישים , הנחת צינורות, ביוב וניקוז, הריסה, לרבות עבודות חפירה-" עבודות בניה", בסעיף זה(ג)

.הכשרת קרקע וכיוצא באלה, ודרכים



מ"מעבחוקהמסחיובמועד

:מ"מעמחוקרלוונטייםסעיפים

–זהבפרקהאמוראףעל:29סעיף
עלשהםכלסכומיםשילמואם-האוצרשרשקבעאחרותעסקאותובסוגעליהחל28שסעיףבעסקה(1)

;תשלומובעת,כאמורששולםסכוםכללגביהחיוביחול,זהפרקפיעלהחיובמועדלפניהתמורהחשבון

אומחירלהנקבעשלאאו,הצדדיםביןמיוחדיםמיחסיםמושפעשמחירהבעסקהשניתןבשירות(א1)

עלעולהשלוהעסקאותשמחזורעוסקידיעלשניתןבשירותוכן,בכסףאיננהמקצתהאוכולהשתמורתה

מסלהוראותא"יתוספתלפיחשבונותפנקסילנהלהחובהעליווחלהבשנהחדשיםשקליםמיליון15

השירותניתן;השירותנתינתעםבמסהחיוביחול,1973-ג"התשל,(חשבונותפנקסיניהול)הכנסה

ביןלהפרידניתןושלאמתמשכתשנתינתוובשירות,שניתןחלקכלעלהחיוביחול,חלקיםחלקיםכאמור

לפי,השירותמתןגמרעםאותשלומובעת,התמורהחשבוןעלששולםסכוםכללגביהחיוביחול–חלקיו

;זובפסקההאמורהסכוםאתלהעלות,הכנסתשלהכספיםועדתבאישור,בצו,רשאיהאוצרשר;המוקדם



מ"מעבחוקהמסחיובמועד

:מ"מעמחוקרלוונטייםסעיפים

–זהבפרקהאמוראףעל:29סעיף
,(א1)-ו(1)בפסקאותכאמורעסקאותלרבות,עסקאותשלסוגיםלקבועהאוצרשררשאי(2)•

יראומתילקבועהוארשאיוכןשנתקבלהסכוםועלהתמורהקבלתעםבמסהחיוביחולשבהם

.במזומניםשלאתשלוםכמבוצע

:1976–ו"התשל,מ"מעלתקנות7תקנה•



מ"מעבחוקהמסאירועחיובמועד

:מ"מעמחוקרלוונטייםסעיפים

:מ"מעלתקנות7תקנה
:אלה עסקאות שהחיוב במס לגביהן יחול עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל(א")

עסקאות של עוסקים שחלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות על פי אחת מהתוספות שלהלן להוראות  (1)

ככל שהיא  ' ג; הוראות מס הכנסה-בתקנות אלה , 1973-ג"תשל, (2' מס( )ניהול פנקסי חשבונות)מס הכנסה 

'  ט', ח', ז', ו', ה, של אותה תוספת2לסעיף ( ז)-ו( ו), (ה), (ד), (ג)נוגעת לעסקים שחלים עליהם סעיפים קטנים 

;ככל שהיא נוגעת למתווכי רכב' י-ו, ככל שהיא נוגעת למתווכים

;השכרת נכסיםעסקאות של (2)

;כשהמס בשלהן משתלם מאת מקבל השירות, א6עסקאות כמפורט בתקנה (3)

;מתן אשראיעסקאות של (4)

;קונצרטים וכיוצא באלה, הצגות, קבצים ועדכוניהם, ספרים, כתב עת, עסקאות של מכירת מנוי על עיתון(5)

א להוראות מס הכנסה שלגביהן אינו חייב  "לתוספת י( ג)2עסקאות של עוסק שחלות עליו הוראות סעיף (6)

.בהוצאת חשבוניות לפי אותו סעיף

או שלא  , לא יחולו על עסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים( א)הוראות תקנת משנה (ב)

."נקבע לה מחיר או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף



מ"מעלצרכי-ביתראובחסרחיוב

:קובעמ"מעלחוק48סעיף

מסאו,שעהאותההמגיעממנוהחלקאו,העסקהמחירבחסראוביתרבהשנרשמוחשבוניתהוצאה

:אלההוראותיחולו,המוסףהערך

לאעודכל,הגבוהלפיהכל,הרשוםהמסאוהרשוםהמחירפי-עלהמסישולם-ביתרנרשמו(1)

;האוצרשרשקבעבדרךהחשבוניתתוקנה

."משלימהחשבוניתהעוסקיוציא-בחסרנרשמו(2)

:"בוטלהאולפועליצאהשלאבעסקה"עוסקמ"מעלחוק49סעיף

חלהאונתבטלהאולפועליצאהלאמקצתהאווהעסקהבמסהחייבתעסקהלגביחשבוניתהוצאה"

".האוצרשרשקבעכפיתוקנהאובוטלהלאעודכלהחשבוניתלפיהמסישולם-בחשבוניתטעות



עסקאותביטול–ספריםניהולותקנותמ"מעחוק

:1973-ג"תשל,(חשבונותפנקסיניהול)הכנסהמסלהוראותא23תקנה

או שונה סכום  , או נתגלתה טעות בחשבונית, או שונו תנאיה, כולה או מקצתה, עיסקהבוטלה "

:ינהג הנישום כלהלן, החשבונית מסיבה כלשהיא

ח התקופתי כמשמעותו בתקנה "מרשות הנישום וטרם דיווח עליה כדין בדוטרם יצא מקור החשבונית (1)

על גבי המקור  " מבוטל"על ידי ציון המלה תבוטל החשבונית, 1976-ו"תשל, לתקנות מס ערך מוסף20

;וההעתקים והצמדת המקור להעתקים



עסקאותביטול–ספריםניהולותקנותמ"מעחוק

:1973-ג"תשל,(חשבונותפנקסיניהול)הכנסהמסלהוראותא23תקנה-המשך

:ינהג לפי אחת מאלהיצא מקור החשבונית מרשות הנישום (2)

על ידי רישום אחרי סכום , יתקן בהתאם את סכום החשבונית שתוצא לאחר מכן לאותו לקוח(א)

:החשבונית

;סכום החיוב או הזיכוי(1)

;מספר החשבונית שאליה מתייחס התיקון(2)

;הסיבה לשינוי הסכום(3)

;הסכום המתוקן(4)

;לא יעלה על סכום החשבונית( 1()א)סכום הזיכוי כאמור בפסקה (ב)

רשאי הנישום להוציא  , מ לא נערכה ללקוח חשבונית נוספת"אם תוך תקופת הדיווח לפי חוק מע(ג)

;הודעת זיכוי



עסקאותביטול–ספריםניהולותקנותמ"מעחוק

:1973-ג"תשל,(חשבונותפנקסיניהול)הכנסהמסלהוראותא23תקנה-המשך

רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום המכירות ואת , 2הוצאה ללקוח הודעת זיכוי כאמור בפסקה (3)

:החיוב במס ערך מוסף בתנאי שיתמלא אחד מאלה

;בחתימתו על ההעתק שנשאר במערכת החשבונות של הנישוםהלקוח אישר קבלת הודעת הזיכוי (א)

רשום עם אישור מסירה ולהוכחת ההמצאה ללקוח די בהוכחה  הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר (ב)

,  שקלים חדשים1,400מ עולה על "לגבי סכום מכירה שהחיוב במע; שההודעה נשלחה כראוי ומוענה כראוי

;אישור המסירה יצורף להעתק הודעת הזיכוי שנשאר במערכת החשבונות של הנישום

;נתקבל אישור שההודעה נתקבלה בפקסימיליה(ג)

;המאשר את קבלתה, נתקבל אישור חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת של הלקוח(ד)

.לרבות חשבונית מס-" חשבונית", סעיף זהלענין



עסקאותביטול–ספריםניהולותקנותמ"מעחוק

: כדלקמן, לתקנות ניהול ספרים מוסיף ומתווה לעניין הדרישות הצורניות מהודעת הזיכוי( ה)9סעיף 

:תיעוד פנים שהוא הודעת זיכוי יכלול(ה)9"

או מספר  , או מספר החברה במשרד רשם החברות, מענו ומספר תעודת הזהות, שם הנישום(1)

או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך  , האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות

;בדפוסהכל, 1975-ו"התשל, לפי חוק מס ערך מוסף, מוסף

;תאריך(2)

;שם הלקוח(3)

;מספריהן ותאריכיהן של החשבוניות שאליהן מתייחסת תעודת הזיכוי(4)

;הסיבה לשינוי סכום החשבונית(5)

;סכום החיוב או הזיכוי ללא מס ערך מוסף(6)

כללה הודעת הזיכוי עסקאות  ; "מס ערך מוסף"סכום מס ערך מוסף ושיעורו בציון המילים (7)

;בנפרד כל סוג של עסקאותיצויין, ששיעורי המס עליהן שונים

;כולל מס ערך מוסף, סכום הזיכוי(8)

".  חתימת הנישום או מטעמו אלא אם כן נשלחה הודעת הזיכוי כמסמך ממוחשב(9)



מ"מעלצרכי-ביתראובחסרחיוב

:וקובעהתשומותמסלענייןמשלים"שינויאוביטולמחמתהפחתה"שכותרתו43סעיף

באופן המקטין את המס לאחר שהקונה ניכה את המס עליה כמס  בוטלה עסקה או שונו תנאיה "

ח התקופתי שלאחר מכן או ישלם את  "יפחית הקונה בסכום ההפרש את מס התשומות שבדו, תשומות

".כפי שקבע שר האוצרההפרש 



פסיקה-מ"מעלצרכיעסקהביטול

-תשומותמסלביןעסקאותמסביןהאיזוןעלהשמירהתכלית
כתנאיספריםניהוללתקנותא23ולסעיףהרלוונטייםהחוקלסעיפילהיצמדהחובהאתמדגישהזותכלית•

.המקוריתהמסחשבוניתבמסגרתדווחאשרהעסקאותמסלהקטנת

:מחמודגנאים15-08מ"ע

:העובדות

המערערת.מכללהפקיעיןהמקומיתהמועצהעבורבנתהאשר"(המערערת":להלן)בניהבחברתדובר•

הוציאה–לתשלוםהמועצהבידיהחשבוןומשאושר,חלקייםחשבונות,השוניםהעבודהשלבילפי,הוציאה

החשבוןאתהעבירההמועצה.למועצהאותהונתנה,לתשלוםהמאושרבסכוםמסחשבוניתהמערערת

.המימוןנעשהכך,החשבוניתסכוםאתלמועצההעבירוזה,הרווחהלמשרדהמסחשבוניתואתהמאושר

.התשלוםאתלמערערתהמועצההעבירהכךאחר

הוציאהלכךבהתאם.לתשלוםאושרוזהלמועצהחלקיחשבוןהמערערתהגישההעבודהבמהלך•

,הרווחהלמשרדהחשבוניתאתהעבירההמועצה,649,214₪שלבסךמסחשבוניתלמועצההמערערת

.649,216₪שלסך,למועצההעבירוזה



פסיקה-מ"מעלצרכיעסקהביטול

-תשומותמסלביןעסקאותמסביןהאיזוןעלהשמירהתכלית
:המשך-העובדות

כיהמערערתלמנהלהמועצהגזברהודיעהמועצהלידיהחשבוניתאתהמערערתשמסרהלאחר•

משרדמאתמלאתשלוםקיבלהשהמועצהידעהלאכי,טענההמערערת.אבדהל"הנהמסחשבונית

.בחשבוניתהנקובהסכוםאתמהמועצהקיבלהלא(המערערת)עצמהוהיא,חשבוניתאותהכנגדהרווחה

אחרותבחשבוניותשאבדההחשבוניתסכוםאת,המערערתכללה-אבדההחשבוניתכילהמשנמסר•

כללהלאשאבדההמסבחשבוניתהנקובהסכוםאת.לההמגיעאתקיבלהוכך,למועצהשהוציאה

לאשהיאאלא.החשבוניתפיעללההמגיעאתקיבלהלאהיאלגישתהשכן,למשיבבדיווחיההמערערת

לפיוהמועצהגזברשלמכתבוכיסברההמערערת.זיכויחשבוניתולהוצאתהחשבוניתשללביטולהפעלה

.החשבוניתביטולאתלבססמנתעלבוהיהדיאבדההחשבונית



פסיקה-מ"מעלצרכיעסקהביטול

:(המשך)מחמודגנאים15-08מ"ע

:המשפטבית

. כל עוד לא בוטלה או תוקנה, שומה על הנישום לשלמה, משהוצאה חשבונית מסבית המשפט קבע כי•

בהוראות מס  " כפי שקבע שר האוצר"משמע , החשבונית בה עסקינן לא בוטלה לפי שמצווה סעיף זה

:אשר לדרך הביטול מטעים בית המשפט כי. הכנסה

וקבלת מכתב  , ביטול של החשבונית ייעשה בדרך שקבע שר האוצר/כי התיקון, לחוק מצווה49סעיף "•

,  שר האוצר קבע הוראות מדוקדקות כיצד יפעל העוסק. מן הלקוח איננו בבחינת צעידה בדרך זו

משום האפשרות הממשית הטמונה במצב כגון זה  , ונראה כי טעמים טובים עומדים מאחורי הוראה זו

ל כיצד על הנישום לפעול לביטולה של "הנ(2)א23תקנה פועל יוצא מכך מורה. להתחמקות ממס

כי הנישום יהא זכאי להקטין את החיוב  , מפרשת(3)א23ותקנה ,(הוצאת חשבונית הזיכוי)החשבונית 

כי  , בדרכים הקבועות בתקנת משנה זו, ובלבד שהלקוח יאשר, (הקטנה כדי אפס–בענייננו )במס 

.כל אלה לא נעשו בידי המערערת בשעתה. קיבל לידיו את הודעת הזיכוי

http://www.nevo.co.il/law/72813/49
http://www.nevo.co.il/law/72569/23a.2
http://www.nevo.co.il/law/72569/23a.3


פסיקה-מ"מעלצרכיעסקהביטול

לאורהמ"מעלחוק49-ו48סעיפיםאתלפרשישכיהדגישוהמשפטבתי-אמתמסגבייתבדברתכלית

להגמישהמשפטלבתימאפשרתזותכלית.אמתמסגבייתבדברמ"מעחוקבבסיסהעומדתהתכליתשל

.הצורךבמקרהספריםניהוללתקנותא23סעיףהוראותאת
:מ"בעומערכותבניהס.ל.י.א8107/00ש"ע

:העובדות

."(2מערערת":להלן)נוספתחברהעםהתקשרהאשר"(1מערערת":להלן)בחברהדוברענייןבאותו•

.שוניםפרויקטיםבשניבנייהשירותילמתןבהסכם

עבורמסחשבוניותחודשמדי2למערערתהוציאה1המערערת,החברותביןהמקוריההסכםפיעל•

השאירהאלא,החשבוניותסכוםמלואאת1למערערתשילמהלא2המערערתואילו,העבודותביצוע

.החברותי"עבמלואווקוזזבמלואושולםבחשבוניותהכלולהעסקאותמס.כערובהמסויםסכוםבידה



פסיקה-מ"מעלצרכיעסקהביטול

לאורהמ"מעלחוק49-ו48סעיפיםאתלפרשישכיהדגישוהמשפטבתי-אמתמסגבייתבדברהתכלית

להגמישהמשפטלבתימאפשרתזותכלית.אמתמסגבייתבדברמ"מעחוקבבסיסהעומדתהתכליתשל

.הצורךבמקרהספריםניהוללתקנותא23סעיףהוראותאת
:המשך-העובדות:מ"בעומערכותבניהס.ל.י.א8107/00ש"ע

שלעבודתהלהפסקתעד,1מערערתבהםשנתקלהקשייםבשלהחברותביןההסכםשונה,בהמשך•

כספיםהעברות,שונותהתחשבנויותביניהןנערכו,החברותביןהיחסיםסיוםבמסגרת.1מערערת

.ערבויותוחילוט

כאשר,2המערערתלביןבינההעסקאותשוויאתלהקטיןבמגמהזיכויתעודותמספרהוציאה1מערערת•

חשבוניותלפישקיזזההתשומותמסאתלהקטין,הזיכוילתעודותבהתאם,2מערערתעלהיהלשיטתה

.שוטףבאופן1המערערתלהשהוציאההמס

לההיהלאאשר,תוקףוחסרתצדדיתחדפעולהמהווההזיכויתעודותהוצאתכיטענה2המערערת•

אתלסייםהצדדיםביקשוהמבטלבהסכםכי2מערערתטענהעוד,הצדדיםביןבהסכםהולםבסיס

צדדי-חדבאופן2מערערתאתלחייבזכותבידההותירה1המערערתכיממנועולהולא,ביניהםהיחסים

.כלשהוסכוםבתשלום



פסיקה-מ"מעלצרכיעסקהביטול

:(המשך)מ"בעומערכותבניהס.ל.י.א8107/00ש"ע

:המשפטבית

הפחתהשעניינו,מ"המעלחוק49סעיףשללגדרוהנכנסלתיקוןהסכמייסודדרושכיעלימקובל"•

חוזיתהסכמהדווקאלהיותצריךכזהיסודכילקבועסיבהרואהאיני,ואולם,שינויאוביטולמחמת

אוהעסקהביטולדבראתלקבועחוזיםדיניפיעלשניתןבכךדי.זיכויתעודתהוצאתבדברמפורשת

".מוסכםאינואםאף,המסבתחוםההולםלתיקוןיסודלהניחכדי,צמצומה-דהיינו,חלקה

מסעיקרוןלאורבהוראותיוולהקללחוק49סעיףהוראותאתלהכפיףישכיהמשפטביתאלובנסיבות•

אתלתקןלעוסקהמתירלחוק49סעיף,כיאוסיף":אמתמסמהעוסקשייגבהלכךלהביאמנתועלאמת

אולפועליצאהלאמקצתהאווהעסקה"-כזהתיקוןההולמיםהמצביםאתמונה,במסהחיוב

ההסכמהבעניןהגבלהלכלולמבלי-לגדרםנכנסהאמורוהמצב,"בחשבוניתטעותחלהאונתבטלה

אין,העוסקשיקבלהתמורהקטנהוכך,מצטמקתהעסקהכאשר.הזיכויעצםלעניןהאחרהצדעם

בדרכיםבהכרהלהקלמקוםשישומכאן,מהמגיעיותרמסלגבותאחריותהעוסקעללהטילמקום

"בלבדאמתמסממנושיגבהלכךלהביאכדינוקטהואבהם



ששולםהעסקאותמסעלוריביתהצמדההפרשי-עסקהביטול

:מוסףערךמסמנהל'נמ"בעמשהקופליק,9/90ש"ע

:העובדות

,בתמורה.מקרקעיןבחלקתבניהזכויותרכשהפיהעל,קומבינציהבעסקתהתקשרההמערערת•

.מגוריםדירתלמוכרלבנותהתחייבה

.מסחשבוניתהעסקהבגיןלמוכרהוציאההמערערת•

.העסקהבוטלהכשנהלאחר•

לחשבוניתבהתאםלההמגיעהמסהחזראתכללהלמשיבהמערערתשהגישהתקופתיח"בדו•

.ל"הנהתקופתיח"הדוהגשתלמועדועדהדיווחמתאריךוריביתהצמדההפרשיבתוספתשהוצאה

ההצמדההפרשיעלגםבניכויהמערערתזכאיתאם,השאלהעלנטושההצדדיםביןהמחלוקת•

.(דאזמ"מעלחוק(ג)105סעיףהוראותלפי)הנומינליבשיעורההקרןעלאךאו,והריבית



ששולםתשומותמסעלוריביתהצמדההפרשי-עסקהביטול

:מוסףערךמסמנהל'נמ"בעמשהקופליק,9/90ש"ע

:התקבלהערעור

חזרההמגרשמכירתשלחדשהעסקהדרךבשוםהעסקהבביטוללראותאין,המקרהבעובדות•

.חוזהביטולשלרגילמקרהאלא,לבעליו

,(הכלליהדיןמבחינתניתןשהדברוראינו)למפרעכפועלחוזהביטוללפרשראוי,מ"מעחוקלעניין•

מוסףערךעמהשישכלכליתפעילותעלמסלהטיל,מ"מעחוקממטרותמתבקשזהפירוש,שכן

.(הפועלאלהכוחמןהוצאהלאהעיסקהאםלפחות)שבוטלהבעיסקהמתממשתאיננהזוומטרה

העילהתהיה,סכוםכלבתוכוכוללמ"מעלחוק(ג)105בסעיף"להחזירושישכלשהוסכום"המושג•

.תהיהאשרלהחזרתו

-מ"מעלחוק(ג)105סעיף

אינם  ( ב)או ( א)חוק זה סכום כלשהו שיש להחזירו והוראות סעיפים קטנים לעניןשולם (1)(ג)

ימים מיום  30אם הוחזר לאחר , לסכוםיווספו, (ב)88או 87לרבות מס כאמור בסעיפים , חלים לגביו

;הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו, תשלומו

מיום תשלום  תוך שנתיים, ניתן להגיש למנהל בכתב( 1)תביעה להחזר סכום כאמור בפסקה (2)

.הסכום



מ"חובות אבודים לצרכי חוק מע



מ"מעחוקלצרכיאבודחוב

החיובמועדאשר,עסקהביצעעוסקבובמקרהאפואלהיווצריכול,מ"מעחוקלעניין,אבודחוב•

למוכרשולמהלאוהתמורההשירותמקבלאומהקונההתמורהנתקבלהבטרםחללגביהבמס

.השירותלנותןאו

נתןאשר,עוסקאומ"מעלחוק22בסעיףכאמורידועלשנמכרוטוביןמסראשר,עוסק:לדוגמה•

שולמהלאוהתמורהמ"מעלחוק(א1)29סעיףי"עפחללגביובמסהחיובמועדאשרשירות

.השירותלנותןאולמוכר

•



מ"מעלצרכי(רעחוב)אבודחוב

הודעה על הכרה בחוב כחוב אבוד  -מ"א לתקנות מע24סעיף 

הודעה בכתב שיצורפו לה , בנוסף לה, יגיש למנהל, בשל חוב אבוד, עוסק המוציא הודעת זיכוי(ב).א24

לרבות ציון הדוחות התקופתיים שבהם נכללות החשבוניות  , מסמכים התומכים בעובדות המפורטות בהודעה

:בהודעה יפורטו כל אלה; המתייחסות להודעת הזיכוי

;פרטי העסקה שבשלה נוצר החוב(1)

;פעולות והליכים שנקט העוסק לגביית החוב(2)

.שבשלהן הפך החוב לחוב אבוד, עובדות אחרות הנוגעות להודעה(3)

ייעשו לאחר שחלפו שישה חודשים  ( ב)הוצאת הודעת הזיכוי והגשת הודעה כאמור בתקנת משנה (ג)

מן המועד האמור  חלפו שלוש שנים מהמועד שבו הוצאה חשבונית המס שבשלה נוצר החוב וכל עוד לא 

(.התקופה-להלן )

(2112/95)אלקה אחזקות •



מ"מעלצרכי–(רעחוב)אבודחוב

חובות אבודים–2/2012הוראת פרשנות 

–התנאים להכרה בחוב אבוד 
;מ"לחוק מע1כהגדרתה בסעיף " עסקה"-בוצעה עסקה 1.
;הוצאה חשבונית כדין2.
;ח התקופתי המתייחס והמס המתחייב שולם"כי החשבונית נכללה בדו, על העוסק להוכיח3.
;המוכר או נותן השירות לא קיבל את התמורה4.
אין די בה כדי לראות בחוב חוב -הודעת החייב כי לא יוכל לשלם את חובו -" חוב אבוד"החוב הפך ל"5.

:  ובלבד שמדובר, כי לא ניתן לגבותו, להנחת דעתו של המנהל, הוא חוב שלגביו הוכח-" חוב אבוד".אבוד

נדרש ככלל אישור מפרק או נאמן כי סיכויי : שננקטו נגדו הליכי חדלות פירעון( הקונה)חוב של חייב •

.העוסק לגביית החוב קלושים

נגד החייב  , 1967-ז"התשכ, י חוק ההוצאה לפועל"העוסק בעל החוב נקט בהליכי הוצאה לפועל עפ•

:שהינם סבירים בנסיבות העניין, (הקונה)

שאושר בפסק דין  , 1999-ט"התשנ, לחוק החברות350י סעיף "חוב שנמחק במסגרת הסדר נושים עפ•

;סופי של בית המשפט



מ"מעלצרכי–(רעחוב)אבודחוב

:המשך–חובות אבודים–2/2012הוראת פרשנות 

–התנאים להכרה בחוב אבוד 
:לא יוכר החוב כחוב אבוד אלא אם כן יוכח אחד מאלה"ל "ככל שלא התקיימו התנאים הנ

.ואין בעיזבונו נכסים הניתנים למימושנפטרהחייב •

.את ישראל ואין לו נכסים הניתנים למימוש בישראלעזבהחייב •

מ להכיר בחוב כאבוד בהתקיים התנאים  "רשאי ממונה אזורי מע, איננו בסכומים גבוהיםכאשר החוב •

:המצטברים המפורטים להלן

.על העוסק בעל החוב להוכיח את עלות גביית החוב. עלות גביית החוב גבוהה מסכום החוב עצמו-

ביצוע ניסיונות  : כגון, אשר לא הניבו תוצאות, העוסק בעל החוב נקט בהליכים סבירים לגביית החוב-

ניתוק  : לדוגמה)העיסקיתהפסקת ההתקשרות , משלוח תזכורות ומכתבי התראה לחייבים, לאיתור החייבים

(.החייבים מקבלת השירות

."י החוק"עפ" עוסק"מרבית העסקאות של העוסק בעל החוב הן עם לקוחות שאינם רשומים כ-



מ"מעלצרכי–(רעחוב)אבודחוב

:המשך–חובות אבודים–2/2012הוראת פרשנות 

,  א23לעמוד בכל התנאים והכללים המפורטים בסעיף , י העוסק בעל החוב"שתוצא ע, על הודעת הזיכוי•

. להוראות18וסעיף ( ה)9סעיף 

,  כי חייבת להיות זיקה ישירה בין הודעת הזיכוי לבין החשבונית שהוצאה בשל העסקה המקורית, יובהר•

.בגינה נוצר החוב



מ  "השלכות המס של ביטול עסקה לצרכי חוק מע
ותשלום פיצויים



בעסקהמ"מע

אחדבשיעורמוסףערךמסיוטלטוביןיבואועלבישראלעסקהעל":כיקובע,מ"מעלחוק2סעיף

."...הטוביןאוהעסקהממחיר

."ציודמכירתלרבות,עסקובמהלךעוסקבידישירותמתןאונכסמכירת"-"עסקה"•

וכןבתמורהבולשימושרשותהקניית,שכירותאגבמקחו,השכרתולרבות-נכסלענין-"מכר"•

."...לעובדמתנהלרבותבמתנהנתינתו

."...מכרשאיננההזולתלמעןבתמורהעשייהכל"-"שירות"•



בעסקהמ"מע

:מ"מעלחוק7סעיףלפי

–לרבות,עליהשהוסכםהתמורההואעסקהשלמחירה
אםזולת,זהחוקפיעלשלאהעסקהעלהמוטליםאחרחובהתשלוםאואגרה,היטל,מסכל(1)

מסחוקפיעלומסהכנסהמספקודתפיעלהוןרווחיעלמסלמעטאךהקונהעלבדיןהוטלו

;1963-ג"התשכ,מקרקעיןשבח

ריביתאועמלהלרבותלהחזירההקונהעלההסכםפישעלהעסקהבביצועאחרתהוצאהכל(2)

הפרתבשלופיצוייםבתשלוםפיגורבשלאחרתשלוםכלאוריבית,לשיעוריןתשלוםבשל

".אריזותשלמחירןולרבות,העסקהביטולעמהכשאיןההסכם

הפרתבשלבפיצוימדובראםהעסקהממחירחלקיהיהפיצוייכיכאמורקובעלחוק7סעיף,כןאם

.השירותנותן/המוכרציפהלההתמורהעםמתלכדהפיצוישסכוםכך,הסכםביטולעמהכשאיןהסכם



מ"מיסוי פיצויים לצרכי מע
(2013)'ואחמוסףערךומסהמכסאגף-ישראלמדינת'נמ"בעגליליבולי,8119/06א"ע

:העובדות

בהסכםהתקשרה1995בשנת.ואריזהקירורבתיבהפעלתהעוסקתחברההיאהמערערת•
קירורוביתאריזהביתתשכורהמערערתלפיו,(נכסיםבכינוסשהיתה)2המשיבהעםשכירות
.בצפוןכחבצומת

המזרחילבנק2המשיבהשלחובהפרעוןבאמצעותהתשלומיםאתלפרועהתחייבההמערערת•
ח"דו":להלן)החשבון-רואהלקביעתבהתאםבנכסהשקעותביצעההמערערת.נוספיםולנושים

.("קמיל

כינוסהליכיבמסגרתלטובתהשנרשםח"אגלמימושבקשההמערערתהגישה1995בשנת•
החוברכיביאתהמערערתתבעההבוררותובמסגרת,בוררמונהכךלשם.2המשיבהשלנכסים

,ח"שמליון5.8-קמילח"בדושנקבעוהסכומים,בצפתשלוםש"בימי"עפסוקחוב:הבאים
ועדקמילח"דושלהתקופהמסוףבנכסהמערערתהשקעות,הנכסיםכונסד"עוט"שכתשלומי

,במושכרשיפוריםלגביהשכירותהסכםי"עפמוסכמיםפיצויים,ח"שמליון3.7בסך1999סוף
.האופציהתקופתתמומשלאאם



מ"מיסוי פיצויים לצרכי מע
.(2013)'ואחמוסףערךומסהמכסאגף-ישראלמדינת'נמ"בעגליליבולי,8119/06א"ע

:העובדות

כששני,השוניםהרכיביםבגיןלמערערת2המשיבהחובגובהאתקבעהבוררותהסכם•
השקעותהחזר(ב);קמילח"דוי"עפשהתחייבלתשלוםהסכם(א):הםלענייננוהחשובים

.השניהבתקופהבנכסהמערערת

להשתנפיקבבקשהלמערערתפנתההיא,למערערתחובהאתשילמה2שהמשיבהלאחר•
.מ"המעסכוםאתתוסיף2המשיבהכי,דרשההמערערת.ששולמוהסכומיםבגיןמסחשבונית

.מ"המעתשלום-באיהמערערתמבחינתשהסתייםדיוןנערךזוסוגיהבגין

שקיבלההתשלומיםכלבגיןמ"מעלשלםהמערערתחויבהבמסגרתןשומותקבעמ"מעמנהל•
טענהבתגובה.קמילח"בדושפורטוההוצאותובגיןבנכסההשקעותבגין2מהמשיבה
.מ"במעחייביםשאינםפיצויובתשלומיהסכםבביטולהמדוברכי,המערערת

ח"דואתהכולל,הבוררי"עשנפסקהסכוםכי,וקבעהמערערתערעוראתדחההמחוזיש"ביהמ•
תמורההמהווה,השכירותבתקופתהמערערתשביצעהההשקעותעבורתשלוםהינו,קמיל

.העליוןש"לביהמהערעורהוגשכךעל.מ"במעהחייבת



מ"מיסוי פיצויים לצרכי מע
:(2013)'ואחמוסףערךומסהמכסאגף-ישראלמדינת'נמ"בעגליליבולי,8119/06א"ע

:נפסק

כספיםבגיןמ"מעבתשלוםהמערערתשללחבותהנוגעתזהבערעורהמתעוררתהשאלה"•
בעקבות,(2המשיבה:להלן)מ"בעוקירורלאריזהחברהר"מבחפרי,2מהמשיבהשקיבלה
הליכישעבר,בוררותבפסקהוכרעואשר,2המשיבהלביןבינהשהתנהלומשפטייםהליכים
,נגזרתמ"במעהחבותשאלת.ואושרעודכןבגדרם,אביב-בתלהמחוזיהמשפטבביתאישור

שישככל.2מהמשיבה-המערערתשקיבלההכספיםשלהסיווגמאופן,שלפנינובהקשר
,מוסףערךמסבחוקכהגדרתה)"עסקה"במסגרתתמורהמשוםאלובכספיםלראות
ככל,מנגד.בגינםמ"במעהמערערתאתלחייבשישהרי,((מ"מעחוק:להלן)1975-ו"התשל

,מ"מעבחוקכמשמעה,"עסקה"מהווהשאיננה,אחרתדרךבכלל"הנהכספיםאתלסווגשיש
".בגינםמ"מעלשלםמהמערערתלדרוששאיןהרי



מ"מיסוי פיצויים לצרכי מע
.)'ואחמוסףערךומסהמכסאגף-ישראלמדינת'נמ"בעגליליבולי,8119/06א"ע

:נפסק

חייבים-לושנוספווהתוספותקמילח"דומכוחלמערערתששולמוהתשלומים,המשפטביתלדעת•
ואף)קמילח"דוהכנתלפנימרצונםהסכימוהצדדיםשכלבעובדהנעוץלכךהעיקריהטעם.מ"במע

החזרתכנגדיהיה,קמילח"בדוהכלולותוההוצאותההשקעותבעבורהתמורהתשלוםכי(לאחריו
שמקורם,2'מסמהמשיבההמערערתשקיבלההנוספיםהסכומים,זאתלעומת.למשיבההמושכר

לקבלויש,מ"במעחייביםאינם-התחייבותי"עפשלא,השניהבתקופהבנכסשהשקיעהבהשקעות
זהבענייןהערעוראת

שלמרצוןהקנייה,בעיקרוןכי,הואדברשלוכללורחבותהןמ"מעבחוק"שירות"ו"מכר"הגדרות•
כנגד(רצונייםלא)החרמהאו,חילוט,הפקעה:גםלכךובנוסף,מכרהינהלקונהממוכרנכס

המוכרשלרצוניתבפעולהנעוץל"הנמ"המעחיובילכלהמשותףהמכנה.כמכרנחשביםתמורה
אוחילוט,הפקעה:כמו)במפורשלציינןבחרשהמחוקקבהרחבותאו,השירותנותןשלאו

.(תמורהכנגד-כידוע,רצונייםשאינם,החרמה

בגדרהםשאיןמצבים-מ"המעלחיובחריגיםאףשקיימיםהדבריםמטבע,זהרציונלנוכח•
עושרעשייתדינימכוחהשבהאו,(1694/92א"ע)נזיקיאוחוזיפיצוי-הואהחריג."עסקה"

.במשפטולא



מ"מיסוי פיצויים לצרכי מע
.'ואחמוסףערךומסהמכסאגף-ישראלמדינת'נמ"בעגליליבולי,8119/06א"ע

:נפסק

האלמנטיםכלאתבהיש-הבוררותפסקומכוחקמילח"דופיעללמערערתשניתנההתמורה•
.זותמורהבגיןמ"במעהמערערתאתלחייבישולפיכך"עסקה"המהווה,"מכר"של

-הנוספותההשקעותבעבורלהוששולמו,המערערתלטובתשנפסקוהאחריםהסכומיםשלדינם•
.המשיבהכלפיכלשהיהתחייבותמתוךנעשולאאלה.שונה

עשייתדיני:הבסיסיתשעילתהמכאן.כדיןשלאהתעשרותלמנועהםוטבעהההשבהמטרת•
.רצוניאלמנטבהאין-נפסקתוכשהיא,במשפטולאעושר

שיפוטיגורםידי-עלההסכםלתוך"נקראו"ש"מכללא"הסכמותלגביגםזההבאופןלנהוגניתן•
.שלוהמסבהיבטישלאההסכםאתשבחן

מ"המעלעניןמודעיםלהיותהצורךבדברומנסחיהםהסכמיםלבעלילקחישמשזהשמקרהראוי•
.נדחההערעור.מראשזהנושאולהסדיר



השלכות מס הכנסה של ביטול עסקה ותשלום פיצויים  
לצרכי מס הכנסה



מסלצרכיפיצוישלסיווגו
171/67א"ע-גורדוןעניין

והפיצויבמסהחייביםברווחיםפגעהנזקאם:הפיצויניתןשלשמהבמטרהנעוצההאבחנה"•

,במקומהמשתלבוהריהו,גרםשהנזקהפירצהאתסותםאלאהואאין,זהנזקעללכסותבא

הפרצהאתהפיצוייסתום,ההכנסהבמקורלפרצההנזקגרםאם.במסחייבהואאףיהאואז

"...שבהוןתקבולאלאיהאלא,במקומהוכשישתלב,הזו

נגרםהנזקאם–לנזקבהתאםיסווגהפיצוי,כלומר."הפרצהכדיןהפיצוידין"כיהיאההלכה,כןאם

כהכנסההואגםיסווגבגינוהפיצויאזי,(בנכסכלומר)ההכנסהבמקורפוגעאינואךהשוטפתלהכנסה

.הוניתכהכנסהיסווג–למקורנגרםהנזקואם;שוטפת

הסתמכותפיצוייכנגדקיוםפיצויי–במסחייבפיצוי–הכלל•



מסלצרכיפיצוישלסיווגו
חוזהבגיןמשולםאינועודכל,נזיקישפיצויכךעלעמדש"ביהמ(9488/16א"ע)קרצמרבעניין

מסבגינוחללאכןועל,לפקודה2בסעיףמקורללאהכנסהבגדרהוא,שבוצעהעבודהאושנכרת

:הכנסה

ההכנסהמקורותמרביתאתקטניםסעיפיםבתשעהמונה,לעילשהוצגלפקודה2סעיף"

פאסיביותהכנסותוכן,ועבודהידמשלח,עסקכדוגמתאישיתמיגיעההכנסותכגון,הנפוצים

בעוד,פירותיתהכנסהלמקורותמתייחסיםאלומקורות.שכירותודמיריבית,דיבידנדכדוגמת

הכנסהוהגדרת,2סעיףשללשונולנוכח.לפקודה91סעיףמכוחנגבההוןרווחיבגיןשהמס

כיבפסיקהנקבע,"בסעיפיםהמפורשיםהמקורותמןאדםשלהכנסתוכלסך"לפקודה1בסעיף

כגוןהכנסותהמסלבסיסמחוץאלהוצאוכךבתוך.המסבבסיסנכללתמקורבעלתהכנסהרק

.מיניתוהטרדהנפשעוגמת,הרעלשוןבגיןכגוןמסוימיםפיצוייםאףולעיתים,ומציאותמתנות

,ברורממקורלחזרתיותפוטנציאלהנעדרותפרטיותהכנסותהמסלבסיסמחוץנותרותזהבמובן

"....שוניםופיצוייםבגינןתמורהניתנהשלאאישיותמתנות,אקראיותמציאותכגון



מיסוי פיצויים לצרכי הפקודה

:שומהפקיד'נתעשיותתופאפ,3721/12א"ע

פיצויקיבלה,בישראלמקדונלדסשלהבלעדיתהזכייניתעבורטוגניםלייצורחברה,המערערת•
.במפעלהשאירעהשריפהבגיןהביטוחמחברת

,ולציודלמבניםשנגרמונזקיםבגיןפיצוי,האחד:רכיביםשניכוללהפיצוי,המערערתלטענת•
פיצויותשלוםקירורמחסןהשכרתבגיןפיצוי,השני;במסחייבשאינוהוניתקבולהמהווה

.פירותיתהכנסההמהווה,למגדלים



מיסוי פיצויים לצרכי הפקודה

:שומהפקיד'נתעשיותתופאפ,3721/12א"ע

:נפסק

סיווגכאשר,במס,ככלל,חייבים,ביטוחאירועבעקבותביטוחמחברתהמשולמיםפיצויים•
.הפיצוייםיחויבושבוהמססוגעלישליךפירותיתאוהוניתכהכנסההפיצויים

לשםמספקסכוםהנישוםבידיייוותרשלאלכךלכאורהלהובילעשויהפיצוייםבגיןמסתשלום•
שנועדוהסדריםשניקבועיםהכנסהמסבפקודתאך,בחדשהחלפתולשםאושניזוקהנכסתיקון

,השני;הכנסהמסלפקודת96סעיףלהוראותבהתאםנכסיםשחלוף,האחד:זובעיהלפתור
הקייםושמירתלקדמותוהמצבהחזרתמאפשרותהשיקוםהוצאותכאשר,שניזוקהנכסשיקום

.חדשנכסיצירתמשוםבשיקוםשאיןובלבד,לפקודה(3)17סעיףלפיבניכוימותרותהןכן-ועל

במסהחייבת"מכירה"בשמדוברהרי-שחלופועלוהןהנכסשיקוםעלהןמוותרהנישוםכאשר•
.כאמור"מכירה"שתשתכללכדיאחרשללידיויגיעשהנכסהכרחואין,הוןרווחי

ולאהוןרווחיבמסהיאשכזהבמקרההחבות,המערערתשלמפעליההיושניזוקושהנכסיםהגם•
.נדחההערעור.שבחבמס



חוב מסופק וחוב תלוי לצרכי הפקודה, חוב רע



(רעחוב)אבודחוב

פקידשלדעתולהנחתוהוכחידבמשלחאובעסקשנתהוורעיםחובות":קובעלפקודה(4)17סעיף

שלדעתולהנחת,שנאמדובמידהמסופקיםחובותוכן,המסבשנתרעיםנעשושהחובות,השומה

חלהמסופקיםאוהרעיםהחובותשלפרעונםזמןאםאף,המסבשנתרעיםשנעשוכחובות,הפקיד

"...המסשנתשלתחילתהלפני

ולאחר,(מסחרי)מצטברבסיסעלספריוהמנהלנישוםאצלשנרשמהבהכנסהמקורומסופקאורעחוב•

.החובבתשלוםלעמודיוכללאשהחייבהסתבררישומה

:(רע)"אבודחוב"המונחמשמעותעלהמשפטבתיעמד)203/00ה"עמ)הדרכרמלעוףדיןבפסק•

לגופומקרהבכלתיעשההגבייהסיכוייהערכת.לגבותויצליחלאשבעליוחובהוא"אבודחוב"

".החייבשלהסובייקטיביולמצבושנעשוהגבייהלניסיונותבהתאם

ושאפסו"רעהחוב"כילהוכיחמוטלהנישוםעל"-'ואחמ"בערשתותפישמן918/15א"ע•

הצדקהשאיןאו,הועילללאסביריםגבייהאמצעישנקטלהראותעליוכךולשם,לגבותוהסיכויים

בדברודאותשאיןמקום.פירוקלהליכינכנסשהחייבאו,גבייההליכיהחייבנגדלנקוטכלכלית

".היווצרותולמועדבסמוךמידככזהבולהכירניתןלא,"אבודהחוב"היות



מסופקחוב

:"מסופקחוב"לבין"רעחוב"שביןהבדלעלש"ביהמעמד,(1179-09מ"ע)עגיבבענייןהדיןבפסק

שנתבררחובהוארעחוב.דרגהשלענייןהוא"מסופקחוב"ו"רעחוב"ביןההבדל"מדוברכיקביעהלשם"

."יפרעלאשהואלהניחסביריסודשישחובהואמסופקחובואילוישולםשלא

כלמוצולאשעדייןאף,מסופקלחובלהיחשבעשוי,מכברזהחלףשלוהפרעוןשמועד,ישןחוב,למשל,כך

.נמוכיםגבייתושסיכוייקייםחובאוהגבייהדרכי

:תנאיםשנילהוכיחיש"מסופקחוב"במדוברלפיההקביעהלצורךכיהמשפטביתמציין,דבריםשללגופם

.החובאתלגבותתקווהעודשאיןבמסקנהתומךהנסיבותמכלולכילראותיש1.

.שייגבההסכוםעלעולותהחובבגבייתהכרוכותהמשפטיותהפעולות2.



מסופקחוב/אבודחוב

:ק"החבהוראות

:אלהבתנאיםורקאךבניכוייותרומסופקיםאורעיםחובות

;הנישוםשלידובמשלח-אובעסקוקשוריםהם(א)

;הנישוםשלאומדנופי-עלפלוניתמס-בשנתמסופקיםנעשואופלוניתמס-בשנתרעיםנעשוהם(ב)

;מס-שנתבאותהמסופקיםאורעיםנעשוהחובותכי,השומה-פקידשלדעתולהנחתהוכח(ג)
:יודגש

.מסופקאורעלחובחובואתלהפוךכדימספקתהוכחהמהווהאינההחייבשלבעלמאהצהרה•

.לחייבהנושהביןקרבהקיימתכאשרמסופקאורעבחובהכרהלגביזהירות-משנהלנקוטיש•

.(לפקודה(ג)33סעיף)קביליםפנקסיםניהלשלאלנישוםמסופקאורעחובניכוילהתיראין•

–אבודבחובלהכרהדוגמאות
;החייבשלרגלפשיטת•
;לאתרוניתןשלאאוהארץאתעזבהחייב•
;עיזבוןלהשאירמבלינפטרהחייב•
;התיישנות•



תלויחוב

(משפטיותתביעותבגיןהפרשותכגון)ודאיואינומותלהבגינהשהחיוב,נישוםשלהוצאה-תלויחוב

:600/75א"ע,רונןתלבענייןהדיןפסק

שעלולה,משפטיתתביעהלכיסויבספריהשעשתההפרשהבניכוילנישומהלהתירסירבהשומהפקיד

-נגדהמוגשתלהיותהייתה

:נפסק

כלוסותרנכוןאינו"יצאו"שהוצאותרקלנכותשמותרלפקודה17לסעיףלתתלכאורהשישהפירוש•

נתגבשושטרםשחובותבפסיקהרביםמקריםגםהיו.המקובלתהמסחריתהשיטהשלהמשמעות

.לניכויהותרו

שלאודאותשלכזוגדולהמידהבעלישיהיו,לניכוילהתרתםכתנאי,תלוייםמחובותלדרושאין•

.ומוחלטודאילחובתלויחובביןהבדלכלנותר

תביעהעללחלוקזכותוביןלבחורהנישוםאתהמחייבתדלמטההמשפטביתהלכתאתלקבלאין•

.כךלשםהפרשהלעשותושעליורציניתשתביעתוהשומהפקידלפנילטעןזכותווביןנגדושהוגשה



תלויחוב

:שלושה,ככלל,הינםתלויחובבגיןהוצאהלנכותהזכאותלענייןבפסיקהשהתגבשוהתנאים

;המקובליםהחשבונאותכללילפינעשתההתלויהחובבגיןההפרשה•

חוותלפיואםהמקובליםהחשבונאותעקרונותלפיאם,מוסכמתלהערכהניתןהנדרשתההפרשהגובה•

;מומחהשלדעתו

פסיקה)לוודאיקרובההסתברותברמתהינהרחוק-הלאבעתידמוחלטלחובההפרשהשלהפיכתה•

.(מאוחרת

:למשלראו

חיפהש"פ'נמ"בערמדו157/89ה"עמ•

ג"פשמ'נמ"בעעריםבוניקבוצת.ע.בי.קי159/79א"ע•

1א"תשומהפקיד'נמ"בעוהשקעותבניהעופרגני1124/03א"בע•



חוק מיסוי מקרקעין -החזרת מס בביטול מכירה



החבות במס שבח 

:הטלת המס על מכירת זכות במקרקעין–לחוק 6סעיף •

.יוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין( המס-להלן )מס שבח מקרקעין (א).6"

שווי המכירה על יתרת שווי הרכישה כמשמעותה  עולההשבח הוא הסכום שבו (ב)

."47בסעיף 

בנינים ודברים אחרים המחוברים לקרקע חיבור של  , לרבות בתיםקרקע בישראל -" מקרקעין""
";קבע

בין שבדין ובין  , או חכירה לתקופה העולה על עשרים וחמש שנים, בעלות": זכות במקרקעין"
שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות או חכירה  , לרבות הרשאה להשתמש במקרקעין, שביושר

אפילו אם ניתנה ההרשאה לתקופה הקצרה  -הרשאה במקרקעי ישראל ולענין; לתקופה כאמור
"מעשרים וחמש שנים

: הטלת המס על פעולות באיגוד מקרקעין-לחוק 7סעיף •

".  המס יוטל על פעולה באיגוד מקרקעין. 7"



הרכישהמסהטלתעקרון

"(החוק":להלן)1963-ג"תשכ,(ורכישהשבח)מקרקעיןמיסוילחוקרישא9סעיף•

:רכישהמסהגדרת-
מס–להלן)מקרקעיןרכישתבמסחייבהרוכשיהאבמקרקעיןזכותבמכירת(א).9"

"...;(רכישה



המסתשלוםמועד

,  ימים מיום המכירה30בתוך , המוכר זכות במקרקעין ימסור למנהל(א)73סעיף •

:הצהרה שבה יפרט את כל אלה

וגם על הרוכש זכות  (( ב)73סעיף )הימים חלה גם על פעולה באיגוד 30מכסת •

.לחוק מיסוי מקרקעין( ג)73סעיף )במקרקעין 

:מקרקעיןמיסוילחוקא90סעיף-המסתשלוםמועד•

אתישלם,(א)78סעיףלפיבוחייבשהואהמססכוםבדברהודעהשקיבלבמסחייב"

לפי,המקרקעיןבאיגודהפעולהמיוםאוהמכירהמיוםימים60בתוךממנוהמגיעהמס

".76סעיףלפיההודעהלמסירתבמועד–52או51סעיפיםהמכירהעלחליםואם,העניין



החזרת מס בביטול מכירה–לחוק מיסוי מקרקעין 102סעיף 

מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין  נתבטלוהמנהל יחזיר מס אם הוכח לו כי "

".ששולם עליהם המס

שבחומסרכישהמסולהטילחוזרבמכרמדוברכילטעוןעלולמקרקעיןמיסוימנהלזאתעם
:נוספים

-ראו

מקרקעיןשבחמסחוקלעניןמכירותביטולי-26/92ש"מביצועהוראת•

.צדדיתחדבהודעהעסקהביטול–8/2008ש"מביצועהוראת•

זמרעידית'נאביבתלמקרקעיןשבחמסמנהל304/85א"ע•

'ואחנצרתמקרקעיןמיסוימנהל'נ'ואחפרימן.ארוברט,2359-10-18ע"ו-לאחרונהראו•



החזרת מס בביטול מכירה–לחוק מיסוי מקרקעין 102סעיף 

–המבחנים הכלליים כפי שעוצבו בפסיקה ובהוראות הביצוע 

האם הביטול הוא ביטול אמיתי או שמדובר במכר חוזר אשר מוצג על ידי הצדדים כביטול עסקה •
כדי לבחון מה העסקה האמיתית שנעשתה יש לבחון את נסיבות העסקה  . במטרה להימנע ממס

.הספציפית

האם העסקה הושלמה והכתה  -יש לבחון את התקופה שחלפה מכריתת ההסכם ועד לביטולו •
,שורשים בקרקע המציאות

?האם נעשתה לפי שווי המקרקעין במועד הביטול–מה שווי ההשבה בעקבות הביטול •

.  האם מדובר בביטול מלאכותי שמטרתו היחידה היא הימנעות מתשלום מס•

יש להכיר בכל בקשת ביטול של , לכאורה"כי , נקבע-26/92ש"מלהוראת הביצוע2.3בסעיף •
הבא בעקיפין למנוע תשלום מס בגין  , פרט למקרים בהם יש חשד לביטול מלאכותי, מכירה

"מכירה נוספת או מסיבות אחרות כפי שיפורט להלן



החזרת מס בביטול מכירה–לחוק מיסוי מקרקעין 102סעיף 
:המשך–המבחנים הכללים כפי שעוצבו בפסיקה ובהוראת הביצוע 

כי המבחנים העיקריים שינחו את המנהל בשיקוליו בנוגע , נקבע-26/1992ש"מלהוראת הביצוע 2.3בסעיף 
:  לביטול עסקה הם

או מנהל מקרקעי /בחברה המשכנת ו, בטאבו)ובאיזה מוסד , האם נרשמו הזכויות במרשם של מוסד מוסמך•
;לפי העניין, או אצל רשם מוסמך של התאגיד( ישראל

;מה משך הזמן שעבר בין כריתת הסכם המכירה לבין ביטולו•

;מהי התמורה ששולמה על חשבון רכישת הזכויות ובאילו מועדים•

;האם רוכש הזכויות תפס או היה רשאי לתפוס חזקה בנכס•

;גובה הפיצוי ששולם במסגרת ביטול המכירה ועל ידי מי•

;קיומם של יחסים מיוחדים בין המוכר לרוכש•

היחס בין גובה הפיצוי המשולם עקב הביטול להפרש בין שווי זכויות בעת המכירה לעומת השווי בעת •
;ביטולה

;היחס שבין גובה הפיצוי המשולם עקב הביטול לבין המס שנחסך על ידי הצדדים עקב הביטול•

.תכנוני מכירה עתידיים שהצדדים מתכוונים לבצע•



החזרת מס בביטול מכירה–לחוק מיסוי מקרקעין 102סעיף 

:המשך–המבחנים הכללים כפי שעוצבו בפסיקה ובהוראת הביצוע 

:   לעניין ביטול עסקה באופן חד צדדי כי, נקבע-8/2008ש"מבהוראת הביצוע 

צדדית על ביטול עסקה יש לפנות לצד השני לעסקה ולבקש -כאשר מתקבלת הצהרה חד•
.התייחסותו

לא יתקבל  -בהעדר התייחסות הצד השני או ככל שהמנהל לא יכול להשתכנע שהעסקה בוטלה •
.צדדי כאמור-ביטול חד

במקרה בו לא בוטלה העסקה בעקבות הצהרה חד צדדית והמוכר דיווח על עסקה חדשה סותרת •
יוצאו שומות נוספות ויונפקו אישורי מיסים בהתאם (אחר' י המוכר לצד ג"בה נמכר אותו נכס ע)

מסירת הודעות לצדדים  , קרי)בדבר עסקאות סותרות 33/95ב"בהולהנחיות הרשות הקבועות 
(.  לעסקאות הסותרות ולרשם המקרקעין

אישורים כאמור יונפקו ובלבד והמיסים בשל העסקה החדשה שולמו במלואם ולעניין זה שולם מס  •
.הגבוה מבין שתי השומות נשוא העסקאות הסותרות( בשל אותו הנכס)השבח 



החזרת מס בביטול מכירה–לחוק מיסוי מקרקעין 102סעיף 

:'ואחנצרתמקרקעיןמיסוימנהל'נ'ואחפרימן.ארוברט,2359-10-18ע"ו

:העובדות

נכרתו"(הרוכשים":להלן)7-2המשיביםלבין,חוץתושביכולם,מורישיהםאו/והעורריםבין•
הגישו,בהמשך.בעפולההנמצאמקרקעיןבנכסזכויותלמכירתהסכמים1997בשנת

.המכרהסכמילביטולועתרוהרוכשיםנגדתביעההעוררים

לרוכשיםהעורריםביןפשרהלהסכםדיןפסקשלתוקףונתןהמשפטביתאישר2016בשנת•
עלהודעהלמשיבהוגשההדיןפסקמתןלאחר.1997משנתהמכרהסכמיבוטלו,לפיו

.מקרקעיןמיסוילחוק102לסעיףבהתאםהעסקהביטול

אתלדחות20.8.18מיוםהחלטתוועלהעסקהלביטולבנוגעההודעהאתקיבללאהמשיב•
.הערראתקיבלהמשפטבית.העררהוגשביטולהעלהעורריםהודעת



החזרת מס בביטול מכירה–לחוק מיסוי מקרקעין 102סעיף 

:'ואחנצרתמקרקעיןמיסוימנהל'נ'ואחפרימן.ארוברט,2359-10-18ע"ו

:נפסק

לאאשרעסקהשלואמיתיכנהבביטולמדוברזהבמקרהכיבקבעההערראתקיבלההעררועדת•
הודעתאתלקבליש,אלובנסיבות.אחורניתהגלגלאתלהשיבניתןוכיהמציאותבקרקעהשתרשה

ועדת.אמתמסהטלתשלהעיקרוןעםאחדבקנהעולההדבר.למשיבהצדדיםהגישואשרהביטול
לצורךבחשבוןהמשיביביאאשרוהמבחניםהשיקוליםמהםנקבעלאהחוקבמסגרתכי,ציינההערר
לצורךעזרמבחנינקבעו26/92ש"מביצועובהוראתבפסיקה.לחוק102סעיףלפיהחלטתוקבלת
במכרשמדובראואמיתיביטולהואהביטולהאם:הואהמבחן.מכרעסקתלביטולבקשהבחינת

.ממסלהימנעבמטרהעסקהכביטולהצדדיםידיעלמוצגאשרחוזר

יש,חוזרבמכראועסקהבביטולמדוברהאםלבחוןמנתעלבפסיקהשנקבעוהעזרלמבחניבהתאם•
שורשיםוהכתההושלמההעסקההאם-לביטולוועדההסכםמכריתתשחלפההתקופהאתלבחון

היחידהשמטרתומלאכותיבביטולמדוברוהאםהביטולבעקבותההשבהשווימה,המציאותבקרקע
.מסמתשלוםהימנעותהיא



החזרת מס בביטול מכירה–לחוק מיסוי מקרקעין 102סעיף 
:'ואחנצרתמקרקעיןמיסוימנהל'נ'ואחפרימן.ארוברט,2359-10-18ע"ו

:נפסק

הואהמכירהבמועדהקרקעשווילביןהקרקעעבורלמוכריםהרוכשיםששילמוהתמורהביןהפער•
לביטולעתרובגינןלנסיבותבנוגעהעורריםבטענות,לכאורה,תומךאשרמאודמשמעותיפער

אינםשהמוכריםשעה,בעבריתהיהמההסכמיםניכרשחלקהעובדהגםמצטרפתלכך.ההסכמים
.בשפהשלטוולאהארץתושבי

חזקהתפסוהרוכשיםוכי,המציאותבקרקעשורשיםהיכתההעסקהכיללמדכדישחלףבזמןדיאין•
2011בשנתשרקמאחר,כאמורחזקהנתפסהשאכן,מלמדותאינןהספציפיהמקרהנסיבות.בקרקע
.הרוכשיםלטובתאזהרההערותנרשמו

במועדכי,מחלוקתאין.ההסכםביטולבעקבותההשבהגובההואבפסיקהשנקבעוהמבחניםאחד•
.ההשבהמסכוםמשמעותיתגבוההקרקעשוויהביטול

אינדיקציהמהווההמכרהסכמילביטולבנוגעמשפטיהליךבמסגרתשנכרתפשרההסכםשלקיומו•
העורריםבגרסתתומכתאשרנוספת

.התקבלהערר•



?שאלות !תודה לכולם

:צוות המשרד עומד לשירותכם

0722-405100

054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il

www.ampeli-tax.co.il

17קומה , מגדל ספיר

רמת גן, 40תובל ' רח

mailto:meori@ampeli-tax.co.il
http://www.ampeli-tax.co.il/

