:ליצירת קשר
0722-405100
054-2651516
meori@ampeli-tax.co.il
www.ampeli-tax.co.il

וובינר – חובות אבודים ומחילת חוב לצרכי מס לאור משבר הקורונה
איילת אור – בית ספר למיסים
מרצה :עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי
 6באפריל 2020

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
• עדכוני מס שוטפים בעניין משבר וירוס הקורונה;
• רקע ומאפייני משבר הקורונה;
• דיווח על בסיס מזומן לעומת דיווח על בסיס מצטבר ועיקרון העקיבה;

• חוב רע ,חוב מסופק וחוב תלוי לצרכי פקודת מס הכנסה;
• הטיפול בחוב רע לצרכי חוק מע"מ;
• מחילת חוב בראי הפקודה מהיבט המוחל ומהיבט הנמחל;
• מחילת חוב לצרכי מע"מ;
• רכישה עצמית של אג"ח והסדרי חוב  -חוזר מס הכנסה 2/2010

עדכוני מס בעניין משבר הקורונה

תקנות שווי רכב בהעדר רכיב הנאה פרטית
• תקנה (2א) לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) ,התשמ"ז 1987-קובעת כי "השווי לכל חודש
של השימוש ברכב ...שהועמד לרשות העובד ,יהא התוצאה המתקבלת מהכפלת המחיר המתואם
לצרכן של הרכב בשיעור שווי השימוש."...
• חכם את אור-זך (ע"א " - )4096/18אופן חישוב ההטבה הגלומה בהעמדת רכב לרשות העובד,
הקבוע בתקנה דלעיל ,מהווה כלל מחייב אשר לא ניתן לסטות ממנו".
• 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?עובד בחל"ת אשר המעסיק הותיר בידיו את הרכב?במצבים אלו ניתן לטעון ,כי לא חלה כל הנאה פרטית לעובד מן הרכב המושבת ועל כן לא לזקוף שווי
או לזקוף שווי חלקי לעובד (עד לתחילת ההגבלות).

עמדת רשות המסים מיום  2לאפריל 2020
• זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה  -הנחיות מיוחדות בתקופת המשבר בעקבות נגיף
הקורונה לגבי עובד שהוצא בשל המשבר לחל"ת
• מעסיק שהעמיד לרשות העובד רכב צמוד ,נדרש לזקוף לעובד הכנסה בהתאם לשווי שנקבע בתקנות
מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) ,התשמ"ז –  .1987על כן ,מעסיק שהעמיד לרשות עובד רכב צמוד
נדרש לחייב את שכרו של העובד בשווי השימוש על פי התקנות (להלן" :שווי שימוש ברכב") .גם כאשר
הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש הרי שיש לזקוף שווי רכב מלא.
• החריג לכלל זה ,מצב בו לא מתקיימים יחסי עובד  -מעביד במהלך חודש קלנדרי מלא ,כלומר בעת
תחילת עבודה או סיומה (כגון :פיטורין) ,במצב זה ייזקף שווי רכב באופן יחסי לימי ההעסקה במהלך
החודש.

עמדת רשות המסים מיום  2לאפריל 2020
• זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה  -הנחיות מיוחדות בתקופת המשבר בעקבות נגיף
הקורונה לגבי עובד שהוצא בשל המשבר לחל"ת – המשך:
•

•
-

"לאור המצב המיוחד בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ויציאת עובדים רבים לחל"ת לתקופה שאינה
ידועה ,הוחלט להקל ולקבוע כי עובד שיצא לחל"ת בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ובאותו מועד או
לאחריו החזיר את הרכב שהוצמד לו למעסיק -ייזקף לו שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש
בהם הרכב היה ברשותו (להלן":שווי יחסי") .שווי יחסי יחושב גם בעת חזרתו מהחל"ת היה וקיבל רכב
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?
מה לגבי עובדי חל"ת שלא החזירו את הרכב?
מה לגבי עובדים שמועסקים מביתם ולא עושים שימוש ברכב לאור המגבלות?
יש ליתן ביאור על יישום שונה מפרשנות רשות המסים .מי שמבקש לסתור את עמדת הרשות חשוב
שיתעד מד קילומטר בתחילת תקופה ויוכיח שלא נעשתה כל נסיעה במהלך תקופת ההחרגה.

דחיית תקופות בענייני מס הכנסה
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס) ,תש"ף2020-
קישור להודעת רשות המסיםhttps://www.gov.il/he/departments/news/sa290320-2 :
תקנה  :1בתקנות שעת חירום אלה" ,התקופה הקובעת" – התקופה שמיום  22במרס  2020עד יום 31
במאי  71( 2020ימים).
תקנה  :2בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות החיקוקים כמפורט להלן ,לא תבוא במניין התקופה
הקובעת ,אם מועדי סיומן של תקופות אלה חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה (קרי עד
ליום :)31.7.2020
בפקודת מס הכנסה –
(א) סעיף 85א(ד)( ;)4פרק הזמן הקבוע לעניין מתן תשובת המנהל לבקשה לקבלת רולינג בעניין מחירי העברה.
(ב) פסקה ( )3להגדרה "הקצאת מניות באמצעות נאמן" שבסעיף  ;102תקופת  90הימים לבדיקת פקיד שומה.
(ג) סעיף 103ט(ה); פרק הזמן הקבוע לאישור המנהל לקבלת רולינג ביחס למיזוג לפי סעיף (103ג) לפקודה.
(ד) סעיף 103י(ב)( ;)1פרק הזמן הקבוע לשלילת הטבות שניתנו לפי סעיף  103לפקודה.
(ה) סעיף 119א(ב); פרק הזמן הקבוע לגביית חוב בנסיבות מיוחדות.
(ו) סעיף 119א(ו) רישה – לעניין תקופת  21הימים הקבועה בו; פרק הזמן הקבוע להגיש השגה על גביית חוב בנסיבות מיוחדות.
(ז) סעיף (130א)(( ,)2ד)( )1ו(-יא)( ;)2פרק הזמן הקבוע ככלל להגשת ערר לועדה לקבילות פנקסים ,לעיון מחדש על החלטה.
לפסול פנקסים ,ולהגשת ערעור לבית המשפט המחוזי.

דחיית תקופות בענייני מס הכנסה  -המשך
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס) ,תש"ף2020-
תקנה  :2בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות החיקוקים כמפורט להלן ,לא תבוא במניין התקופה הקובעת,
אם מועדי סיומן של תקופות אלה חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה (קרי עד ליום :)31.7.20
(ח) סעיף (145א)( ;)2פרק הזמן הקבוע לפקיד שומה לאשר שומות עצמיות או להוציא שומה לפי מיטב השפיטה.
(ט) בסעיף 145ב(א)( )1רישה – לעניין תקופת  30הימים הקבועה בו; פרק הזמן הקבוע לבקשה לעיון מחדש על החלטה לפסול
פנקסים בגין אי רישום תקבול.
(י) ( 147א); פרק הזמן הקבוע לסמכות המנהל לעיין ולתקן.
(יא) ( 150א); פרק הזמן הקבוע להגשת השגה על ידי הנישום.
(יב) (152ג); פרק הזמן הקבוע להתיישנות תקופת ההשגה.
(יג) סעיף (167א); פרק הזמן הקבוע לפקיד שומה להוציא שומה לפי מיטב השפיטה על ביקורת ניכויים.
(יד) בסעיף  168רישה – לעניין תקופת השבועיים הקבועה בו; פרק הזמן הקבוע להגשת השגה על החלטת פקיד השומה לעניין
ביקורת ניכויים.

דחיית תקופות בענייני חוק מע"מ
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס) ,תש"ף2020-
קישור להודעת רשות המסיםhttps://www.gov.il/he/departments/news/sa290320-2 :
תקנה  :1בתקנות שעת חירום אלה" ,התקופה הקובעת" – התקופה שמיום  22במרס  2020עד יום 31
במאי  71( 2020ימים)
תקנה  :2בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות החיקוקים כמפורט להלן ,לא תבוא במניין התקופה
הקובעת ,אם מועדי סיומן של תקופות אלה חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה (קרי עד
ליום :)31.7.2020
(א) סעיף (64ב); לעניין תקופת הימים שמנהל מע"מ רשאי להשיב לבקשות המופנות אליו על פי הסעיפים המנויים בסעיף (64א)
לחוק מע"מ.
(ב) סעיף (77ב); לעניין תקופת הימים שמנהל מע"מ רשאי להוציא שומה לפי מיטב השפיטה.
(ג) סעיף (79א) ו(-ב); לעניין תקופת הימים שמנהל מע"מ רשאי לתקן שומה או לקבוע חבות במס מיוזמתו או לבקשת נישום.
(ד) סעיף (82א) ו(-ד); לעניין תקופת הימים שחייב המס רשאי להגיש השגה ולעניין תקופת ההתיישנות של ההשגה.
(ה) סעיף (95ב) ,למעט ערעור על החלטת המנהל שניתנה בשל ניהול פנקסי חשבונות או רשומות בסטייה מהותית; לעניין
תקופת הימים שחייב במס רשאי להגיש ערעור לפני בית המשפט המחוזי או ערר לפני הועדה לקבילות פנקסים.
(ו) סעיף (106ב)( ;)2לעניין תקופת הימים שהמנהל רשאי לגבות חוב מס מצד שלישי.
(ז) סעיף  ;113לעניין תקופת הימים הניתנת לתיקון פגם והגשת ערר או ערעור על החלטה לאסור הוצאת חשבוניות מס.

דחיית תקופות בענייני חוק מיסוי מקרקעין
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס) ,תש"ף2020-
קישור להודעת רשות המסיםhttps://www.gov.il/he/departments/news/sa290320-2 :
• ראו הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס - 2/2020
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/realestateinstr_022020/he/realestate_realestatehor0
10420.pdf
תקנה  :1בתקנות שעת חירום אלה" ,התקופה הקובעת" – התקופה שמיום  22במרס  2020עד יום 31
במאי  71 - 2020ימים.
תקנה  :2בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות החיקוקים כמפורט להלן ,לא תבוא במניין התקופה
הקובעת ,אם מועדי סיומן של תקופות אלה חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה (קרי עד
ליום :)31.7.20
בחוק מיסוי מקרקעין –
(א) סעיף (15ה)( – )1לעניין התקופה הקבועה בו להגשת בקשה להקטין את שיעורי המקדמה הקבועים בסעיף קטן (ב);
(ב) סעיף (15ה)( )2ו(-ו)( ;)1לעניין התקופה הקבועה למתן החלטה על ידי המנהל בבקשה להקטנת שיעורי המקדמה ובקשה
לעיון מחדש בהחלטה של המנהל על ידי המוכר או הרוכש.
(ג) סעיף 49י(א)( ;)7לענין התקופה הקבועה הודעה על מכירת אופציה ייחודית.

דחיית תקופות בענייני חוק מיסוי מקרקעין
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס) ,תש"ף2020-
תקנה  :2בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות החיקוקים כמפורט להלן ,לא תבוא במניין התקופה הקובעת,
אם מועדי סיומן של תקופות אלה חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה (קרי עד ליום :)31.7.20
ד) סעיף 49כא(א) ו(-ג)( ;)2לענין התקופה הקבועה להודעה של יזם לעניין פינוי בינוי.
(ה) סעיף 49לב(2א); לעניין התקופה הקבועה בהודעה של המוכר בעסקאות תמ"א ( 38חיזוק והריסה).
(ו) סעיף 75א; לעניין התקופה הקבועה למתן הודעה על עסקה המותנית בתנאי עתידי שיום המכירה נדחה לפי סעיף 3(19א)
לחוק מיסוי מקרקעין (עסקת קומבינציה).
(ז) סעיף  ;78לעניין התקופה הקבועה לשליחת הודעת שומה לפי סעיף (78א) ,ולעניין המועדים לעשיית שומה לפי סעיף (78ב)
(אישור שומה עצמית או שומה לפי מיטב השפיטה).
(ח) סעיף  ;85לעניין התקופה הקבועה לתיקון שומה ,הן ביוזמת המנהל והן על ידי הנישום.
(ט) סעיף 85א; לעניין התקופה הקבועה לתיקון שומה ,הן ביוזמת המנהל והן על ידי הנישום לעניין שינוי מבנה לפי חלק ה2
לפקודה
(י) סעיף  ;87לעניין המועדים להגשת השגה ולמתן החלטה בהשגה.
(יא) סעיף  ;88לעניין המועדים להגשת ערר על החלטת המנהל.

• תקנות שע"ח לא חלות על מועדי ההצהרה שבסעיף  73לחוק מיסוי מקרקעין וכן על מועדי תשלום
המס.

החלטת מיסוי  – 7682/20הקלה לשעת חירום -הכרה בהעתק חשבונית
בגין עסקה שבוצעה החל מיום  1.3.2020ועד ליום 31.5.2020
עובדות הבקשה:
• עוסק זכאי לנכות מס תשומות רק כאשר יש בידו חשבונית מס מקור (פיזי) או חשבונית
חתומה דיגיטלית שהופקה בהתאם לכללים למשלוח מסמכים ממוחשבים שבסעיף 18ב
להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) ,התשל"ג 1973-יחד עם תקנות מס ערך מוסף
(ניהול פנקסי חשבונות) ,התשל"ו( 1976-להלן" :ההוראות").
• הקושי ,אשר מתעורר בשל המשבר הוא משלוח של חשבונית המקור על ידי עסקים אשר לא
ערוכים למשלוח בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 18ב להוראות ובשל המצב הקיים אינם
יכולים להעביר את החשבונית בדואר או או על ידי מסירה ידנית.
הבקשה:
• מתן אישור כי נוכח המצב הנוכחי ניתן יהיה לכלול בדוח התקופתי ולנכות מס תשומות גם
בהסתמך על חשבונית מס שנסרקה ונשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית ,וזאת
מבלי להמתין להגעה פיזית של חשבונית המס לידי העוסק.

החלטת מיסוי  – 7682/20הקלה לשעת חירום -הכרה בהעתק חשבונית
בגין עסקה שבוצעה החל מיום  1.3.2020ועד ליום 31.5.2020
עיקרי האישור –
• ספק ,אשר נהג לשלוח חשבונית מס בעותק קשיח ,יורשה לשלוח עותק של חשבונית מס סרוקה בדואר
אלקטרוני ,ללא חתימה דיגיטלית ,בד בבד ישלח הספק עותק "מקור" של חשבונית המס כעותק
קשיח.
• מקבל חשבונית המס יתעד במסמכי הנהלת החשבונות ויהיה רשאי לנכות מס תשומות בהסתמך על
חשבונית מס שנשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
א .קבלה של חשבונית מס (מקור) בדואר רגיל או במסירה ידנית כעותק קשיח,
בתקופה המפורטת בסעיף ב' להלן;
בתום חודשיים מסיום תקופת ההקלה יוודא כל עוסק כי ברשותו עותק "מקור" של כל חשבוניות
ב.
המס אשר התקבלו אצלו בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית;
בתום תקופת ההקלה ,אם קיימת אי התאמה ,על העוסק לתקן את הדוח התקופתי הרלוונטי
ג.
בהתאם להוראות החוק ולהשיב את מס התשומות שניכה ביתר.

רקע

מאפייני משבר הקורונה
• אי ודאות
•
•
•
•
•
•
•
•

וירוס אשר עובר מאדם לאדם בעל מקדם הידבקות גבוה;
מגיפה עולמית חסרת תקדים;
משבר רפואי ,אשר מחייב אמצעי הגנה נרחבים ושיתוף פעולה חסר תקדים בין
השלטון לאזרחים;
סגירת גבולות; בידוד; הגבלה משמעותית של הפעילות הכלכלית וכפועל יוצא מכך
הוצאה לחל"ת ולפיטורין המוניים במגזר הציבורי והפרטי;
האטה משמעותית ומיתון חריף של הכלכלה הריאלית;
משבר כלכלי כלל עולמי וקריסה של הבורסות ברחבי העולם;
אירוע מתפתח;
סוף לא ידוע;

מאפייני משבר הקורונה
במישור העסקי
• משבר נזילות ;
• קריסת עסקים קטנים ובינוניים;

• אי עמידה בתשלום חובות לספקים;
• אי עמידה בפירעון הלוואות לבנקים;
• אי עמידה בהחזר הלוואות בין חברתיות;
• חדלות פירעון;
• מאפיינים אלו יחריפו ככל שהמשבר יתמשך

סוגיות בדיווח על בסיס מזומן ועל בסיס מצטבר

דיווח על בסיס מזומן ודיווח על בסיס מצטבר
ככלל סעיף  131לפקודה והוראות ניהול ספרים קובעות שתי שיטות לרישום הפעולות השוטפות בספרי
העסק לצורכי הנהלת ספרים:
• השיטה הכפולה :לפיה כל פעולה כלכלית שהתרחשה בעסק ,תזכה חשבון מסוים ומנגד תחייב חשבון
אחר ,בהתאם לסוג הפעולה והחשבונות ,תוך הקפדה על איזון בין החשבונות.
• השיטה החד-צדדית :הפעולה הכלכלית נרשמת בחשבון אחד (תקבולים או תשלומים) ,ואין רישום
מקביל בחשבון אחר.
לצד החובה לנהל ספרים בהתאם להוראות ניהול ספרים ,קיימת בסעיף  131לפקודה חובה נוספת – חובת
הדיווח לצורכי מס .להוציא מקרים ספציפיים הפקודה אינה קובעת מהי שיטת הדיווח – כך למשל:
• רישא סעיף (2א) לתוספת י"א להוראות ניהול ספרים ,שכותרתו "חובת ניהול מערכת חשבונות" קובע:
"נותן שירות שמחזור עסקו עולה על  1,700,000שקלים חדשים חייב לנהל מערכת חשבונות לפי
שיטת החשבונאות הכפולה באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו."...

דיווח על בסיס מזומן ודיווח על בסיס מצטבר
•
•
•
•

תורת החשבונאות מכירה בשתי שיטות לקביעת בסיס הדיווח על תוצאות פעילותו של העסק :דיווח
בבסיס מצטבר כחלופה מרכזית ודווח בבסיס מזומן לסוגי עסקים מסוימים.
ההבחנה בין שתי שיטות אלו נוגעת לשאלת העיתוי ,המועד ,בו תירשמנה ההכנסות וההוצאות בספרי
העסק.
בדיווח בבסיס מזומן -הכנסה או הוצאה תירשם במועד בו נתקבל או הוצא הכסף במזומן.
היתרון – משקפת את התזרים בפועל של העסק .מתאימה לנישום בעל עסק פשוט.
בדיווח בבסיס מצטבר -הכנסה או הוצאה תירשם כבר במועד בו קמה הזכות לקבלת התשלום או
במועד בו נוצרה ההתחייבות לשאת בתשלום ההוצאה.
היתרון  -יוצרת הקבלה בין הכנסות ובין הוצאות ,התואמת את פעילות העסק .עסק מורכב.

• הבחירה ככל שניתן בבסיס הדיווח  -מזומן או מצטבר  -היא המכתיבה את המועד להכללתן של הכנסות
והוצאות בספרי העסק ,וכפועל יוצא את המועד להכרה בהוצאה או לחיוב ההכנסה במס.

"עיקרון העקיבה"
עיקרון העקיבה – ע"א " :494/87ככלל אין פקודת מס הכנסה עוסקת בתורת החשבונאות .היא מקבלת
את כללי החשבונאות הרגילים המקובלים בעולם המסחר ,שרואי חשבון סומכים את ידם עליהם .אך
אלה לא תמיד עולים בקנה אחד עם מדיניות המס של המחוקק המשתקפת בפקודה .במצב כזה
נפרדות הדרכים וחשבונאות המס ,המתאימה עצמה לדין ,היא הקובעת"...
אם כן ,מדובר בכלל על פיו יש לאמץ את כללי החשבונאות והרישום החשבונאי לעניין החבות במס ,כל עוד
אין הוראה ספציפית בחוקי המס (סעיף 8ב לפקודה לעניין הכנסות משכר דירה על בסיס מזומן ,סעיף 8ג
לעניין הכנסות מהפרשי שער על בסיס מצטבר).

"עיקרון העקיבה"
בפסק הדין בעניין דפוס המרכז (ע"א  ,)510/80קבע ביהמ"ש העליון" :להוציא מקרים מיוחדים …
אין הפקודה קובעת קביעה מחייבת ,מתי בפועל יש לשלם את המס .נושא זה מוסדר על פי נהלים
המעוגנים בכללי החשבונאות המקובלים ,ולפי כללים שנקבעו ,תוך פירוש החוק ובחינת יסודותיו,
בפסיקה ענפה של בתי המשפט בישראל .קיים היזון חוזר בנושא זה בין כללי החשבונאות
המקובלים ,המתגבשים ומשתכללים מדי פעם על ידי אלה שעיסוקם בכך ,בעיקר לשכות רואי
החשבון – כללים ,המוכרים ,דרך כלל ,כמדריכים וכמנחים –לבין בתי המשפט ,בבואם לפרש
ולקבוע את הדין.

דיווח על בסיס מצטבר או בסיס מזומן
תקן חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות – הצגה של דוחות כספיים:
• סעיף " – 16ישות תכין את דוחותיה הכספיים ,למעט מידע על תזרים מזומנים ,תוך שימוש בחשבונאות
לפי בסיס צבירה .על אף האמור לעיל ,ישות הפועלת בתחום שבו הפרקטיקה המקובלת מאפשרת
דיווח כספי על בסיס מזומן או מזומן מעורב ,רשאית לערוך את דוחותיה הכספיים לפי בסיס כזה,
ובלבד שבדוחות הכספיים ינתן גילוי לגבי בסיס הדיווח שיושם".
חברת קבוצת השומרים (ע"א  – )494/87חברה העוסקת במתן שירותי שמירה;

דמבו (ע"מ  – )172/91חברת התקנה ,החזקה ותיקונים של מערכות גז;
הדיווח על-בסיס מזומנים לגיטימי ,במידה ובחינת עסקו של הנישום מובילה למסקנה ,כי שיטת המזומנים
מתאימה לאופיו והיקפו .קיומו של מלאי משמעותי ,או מתן אשראי לתקופה ארוכה  -שיטה מצטברת.

דיווח על בסיס מצטבר או בסיס מזומן
פרסומי רשות המסים -
• חוזר מס הכנסה  - 39/93קריטריונים לקביעת צורת הדיווח לצרכי מס  -בסיס מצטבר או מזומן;
• חוזר מס הכנסה  - 12/94דיווח לפי בסיס מזומן או מצטבר,
• חוזר מס הכנסה  - 12/2003דיווח בשיטת מזומן או מצטבר – עדכון;
• חוזר מס הכנסה - 12/2004דיווח בשיטת מזומן או מצטבר  -תיקון לחוזר מס הכנסה  12/2003בעניין
התחולה.
• הוראת ביצוע " - 8/2012בנושא :בסיס דווח לצרכי מס  -מזומן או מצטבר"
כאשר על פי כללי חשבונאות מקובלים ערכה החברה דוח כספי חשבונאי על בסיס מצטבר ,לא ניתן
לשנות את בסיס הדיווח בדוח ההתאמה לצרכי מס לבסיס מזומן ,אלא ככל שקיימת הוראה מפורשת
לעניין הכנסה מסוימת בדיני המס ובהתייחס להכנסה זו בלבד (למשל ,סעיף 8ב לפקודה  -הכנסה משכר
דירה).

"עיקרון העקיבה"
תקן חשבונאות מספר  25של המוסד הישראלי (להלן" :תקן  ,)"25אשר כותרתו "הכנסות" ,עניינו
הכרה ומדידה של הכנסות .סעיף  14לתקן קובע ,כלהלן:
"הכנסות ממכירת סחורות תוכרנה כאשר כל התנאים הבאים מתקיימים:
• הישות העבירה לקונה את הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים מהבעלות על הסחורות;
• הישות אינה שומרת ( )retainsמעורבות ניהולית נמשכת הרמה המאפיינת ,דרך כלל ,בעלות
ואינה שומרת את השליטה האפקטיבית על סחורות שנמכרו;
• סכום ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן;
• צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לישות;
• העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן".

"עיקרון העקיבה"
לעניינו של סעיף (14ד) לתקן  ,25הקובע כאמור ,כי לא תוכר הכנסה ממכירת סחורות כל עוד אין צפי
שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לישות ,מבהיר סעיף  18רישא לתקן ,כי:
"הכנסות מוכרות רק כאשר צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לישות .במקרים
מסוימים ,יתכן ולא יהיה צפוי שההטבות יזרמו לישות עד לקבלת התמורה או עד להכרת אי-וודאות.
לדוגמה ,עשויה להיות אי-וודאות שרשות ממשלתית זרה תעניק היתר להעביר את התמורה ממכירה
במדינת חוץ .כאשר מוענק ההיתר ,מוסרת אי-הוודאות וההכנסות מוכרות."...
צעדים אפשריים:
• בחינת האפשרות להעברת הכנסות משנת  2019לשנת  2020בהתאם לבסיס הדיווח;
• בחינת האפשרות להקדמת הוצאות לשנת  2019על בסיס מצטבר;

חוב רע ,חוב מסופק וחוב תלוי לצרכי הפקודה

חוב אבוד (חוב רע)
סעיף  )4(17לפקודה קובע" :חובות רעים שנתהוו בעסק או במשלח יד והוכח להנחת דעתו של פקיד
השומה ,שהחובות נעשו רעים בשנת המס ,וכן חובות מסופקים במידה שנאמדו ,להנחת דעתו של
הפקיד ,כחובות שנעשו רעים בשנת המס ,אף אם זמן פרעונם של החובות הרעים או המסופקים חל
לפני תחילתה של שנת המס"...
• חוב רע או מסופק מקורו בהכנסה שנרשמה אצל נישום המנהל ספריו על בסיס מצטבר (מסחרי) ,ולאחר
רישומה הסתבר שהחייב לא יוכל לעמוד בתשלום החוב.
• בפסק דין עוף כרמל הדר (עמ"ה  (203/00עמד בתי המשפט על משמעות המונח "חוב אבוד" (רע):
"חוב אבוד" הוא חוב שבעליו לא יצליח לגבותו .הערכת סיכויי הגבייה תיעשה בכל מקרה לגופו
בהתאם לניסיונות הגבייה שנעשו ולמצבו הסובייקטיבי של החייב".
• ע"א  918/15פישמן רשתות בע"מ ואח' " -על הנישום מוטל להוכיח כי "החוב רע" ושאפסו
הסיכויים לגבותו ,ולשם כך עליו להראות שנקט אמצעי גבייה סבירים ללא הועיל ,או שאין הצדקה
כלכלית לנקוט נגד החייב הליכי גבייה ,או שהחייב נכנס להליכי פירוק .מקום שאין ודאות בדבר
היות "החוב אבוד" ,לא ניתן להכיר בו ככזה מיד בסמוך למועד היווצרותו".

חוב מסופק
בפסק הדין בעניין עגיב (ע"מ  ,)1179-09עמד ביהמ"ש על הבדל שבין "חוב רע" לבין "חוב מסופק":
"לשם קביעה כי מדובר "ההבדל בין "חוב רע" ו"חוב מסופק" הוא עניין של דרגה .חוב רע הוא חוב שנתברר
שלא ישולם ואילו חוב מסופק הוא חוב שיש יסוד סביר להניח שהוא לא יפרע".
כך ,למשל ,חוב ישן ,שמועד הפרעון שלו חלף זה מכבר ,עשוי להיחשב לחוב מסופק ,אף שעדיין לא מוצו כל
דרכי הגבייה או חוב קיים שסיכויי גבייתו נמוכים.
לגופם של דברים ,מציין בית המשפט כי לצורך הקביעה לפיה מדובר ב"חוב מסופק" יש להוכיח שני תנאים:
 .1יש לראות כי מכלול הנסיבות תומך במסקנה שאין עוד תקווה לגבות את החוב.
 .2הפעולות המשפטיות הכרוכות בגביית החוב עולות על הסכום שייגבה.

חוב אבוד /חוב מסופק
הוראות החב"ק:
חובות רעים או מסופקים יותרו בניכוי אך ורק בתנאים אלה:
(א) הם קשורים בעסקו או-במשלח ידו של הנישום;
(ב) הם נעשו רעים בשנת-מס פלונית או נעשו מסופקים בשנת-מס פלונית על-פי אומדנו של הנישום;
(ג) הוכח להנחת דעתו של פקיד-השומה ,כי החובות נעשו רעים או מסופקים באותה שנת-מס;
יודגש:
• הצהרה בעלמא של החייב אינה מהווה הוכחה מספקת כדי להפוך את חובו לחוב רע או מסופק.
• יש לנקוט משנה-זהירות לגבי הכרה בחוב רע או מסופק כאשר קיימת קרבה בין הנושה לחייב.
• אין להתיר ניכוי חוב רע או מסופק לנישום שלא ניהל פנקסים קבילים (סעיף (33ג) לפקודה).
דוגמאות להכרה בחוב אבוד –
• פשיטת רגל של החייב;
• החייב עזב את הארץ או שלא ניתן לאתרו;
• החייב נפטר מבלי להשאיר עיזבון;

חוב תלוי
חוב תלוי  -הוצאה של נישום ,שהחיוב בגינה מותלה ואינו ודאי (כגון הפרשות בגין תביעות משפטיות)
פסק הדין בעניין תל רונן ,ע"א :600/75
פקיד השומה סירב להתיר לנישומה בניכוי הפרשה שעשתה בספריה לכיסוי תביעה משפטית ,שעלולה
הייתה להיות מוגשת נגדה -
נפסק:
• הפירוש שיש לכאורה לתת לסעיף  17לפקודה שמותר לנכות רק הוצאות ש"יצאו" אינו נכון וסותר כל
המשמעות של השיטה המסחרית המקובלת .היו גם מקרים רבים בפסיקה שחובות שטרם נתגבשו
הותרו לניכוי.
• אין לדרוש מחובות תלויים ,כתנאי להתרתם לניכוי ,שיהיו בעלי מידה גדולה כזו של ודאות שלא
נותר כל הבדל בין חוב תלוי לחוב ודאי ומוחלט.
• אין לקבל את הלכת בית המשפט דלמטה המחייבת את הנישום לבחור בין זכותו לחלוק על תביעה
שהוגשה נגדו ובין זכותו לטען לפני פקיד השומה שתביעתו רצינית ושעליו לעשות הפרשה לשם כך.

חוב תלוי
התנאים שהתגבשו בפסיקה לעניין הזכאות לנכות הוצאה בגין חוב תלוי הינם ,ככלל ,שלושה:
• ההפרשה בגין החוב התלוי נעשתה לפי כללי החשבונאות המקובלים;
• גובה ההפרשה הנדרשת ניתן להערכה מוסכמת ,אם לפי עקרונות החשבונאות המקובלים ואם לפי חוות
דעתו של מומחה;
• הפיכתה של ההפרשה לחוב מוחלט בעתיד הלא-רחוק הינה ברמת הסתברות קרובה לוודאי (פסיקה
מאוחרת).
ראו למשל:
• עמ"ה  157/89רמדו בע"מ נ' פ"ש חיפה
• ע"א  159/79קי.בי.ע .קבוצת בוני ערים בע"מ נ' פשמ"ג
• בע"א  1124/03גני עופר בניה והשקעות בע"מ נ' פקיד שומה ת"א 1

חובות רעים לצרכי חוק מע"מ

מועד חיוב המס בחוק מע"מ
סעיפים רלוונטיים מחוק מע"מ:
• סעיף ( :22א) במכר טובין חל החיוב במס עם מסירתם לקונה; נמסרו הטובין חלקים חלקים – חל
החיוב על כל חלק שנמסר .לעניין זה – "מסירה" כמשמעותה בסעיף  8לחוק המכר ,תשכ"ח.1968-
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,בעסקה של מכר טובין בידי אחד מאלה ,יחול החיוב במס עם קבלת
התמורה ועל הסכום שהתקבל:
( )1עוסק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על שני מיליון שקלים חדשים;
( )2עוסק שמתקיים בו האמור בפרט (2ג) לתוספת א' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות),
התשל"ג( 1973-יצרן שמחזור עסקו עולה על  2,150,000שקלים חדשים אך אינו עולה על  3,800,000שקלים חדשים או
שמחזור עסקו פחות מ 2,150,000-שקלים חדשים אך בעסקו יותר מ 6-מועסקים ולא יותר מ 17-מועסקים(.
• סעיף  :24בשירות חל החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל.

מועד חיוב המס בחוק מע"מ
סעיפים רלוונטים מחוק מע"מ:
סעיף  28לחוק מע"מ:
(א) בעסקת מקרקעין חל החיוב במס עם העמדת המקרקעין לרשות הקונה או לשימושו ,או עם רישום
המקרקעין על שמו של הקונה בפנקס המתנהל על פי דין ,לפי המוקדם.
(ב) בעבודות בניה חל החיוב במס עם השלמת העבודה או העמדת המקרקעין שבהם נעשתה העבודה
לרשות הקונה או לשימושו ,לפי המוקדם; הועמד חלק מהמקרקעין לרשות הקונה ,חל החיוב לגבי אותו חלק
מאותה שעה.
(ג) בסעיף זה" ,עבודות בניה"  -לרבות עבודות חפירה ,הריסה ,ביוב וניקוז ,הנחת צינורות ,סלילת כבישים
ודרכים ,הכשרת קרקע וכיוצא באלה.

מועד חיוב המס בחוק מע"מ
סעיפים רלוונטיים מחוק מע"מ:
סעיף  :29על אף האמור בפרק זה –
( )1בעסקה שסעיף  28חל עליה ובסוג עסקאות אחרות שקבע שר האוצר  -אם שילמו סכומים כל שהם על
חשבון התמורה לפני מועד החיוב על פי פרק זה ,יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם כאמור ,בעת תשלומו;
(1א) בשירות שניתן בעסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים ,או שלא נקבע לה מחיר או
שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף ,וכן בשירות שניתן על ידי עוסק שמחזור העסקאות שלו עולה על
 15מיליון שקלים חדשים בשנה וחלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א להוראות מס
הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) ,התשל"ג ,1973-יחול החיוב במס עם נתינת השירות; ניתן השירות
כאמור חלקים חלקים ,יחול החיוב על כל חלק שניתן ,ובשירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין
חלקיו – יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה ,בעת תשלומו או עם גמר מתן השירות ,לפי
המוקדם; שר האוצר רשאי ,בצו ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,להעלות את הסכום האמור בפסקה זו;

מועד חיוב המס בחוק מע"מ
סעיפים רלוונטיים מחוק מע"מ:
סעיף  :29על אף האמור בפרק זה –
• ( )2רשאי שר האוצר לקבוע סוגים של עסקאות ,לרבות עסקאות כאמור בפסקאות ( )1ו1(-א),
שבהם יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל וכן רשאי הוא לקבוע מתי יראו
כמבוצע תשלום שלא במזומנים.
• תקנה  7לתקנות מע"מ ,התשל"ו – :1976

מועד חיוב אירוע המס בחוק מע"מ
סעיפים רלוונטיים מחוק מע"מ:
תקנה  7לתקנות מע"מ:
"(א) אלה עסקאות שהחיוב במס לגביהן יחול עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל:
( )1עסקאות של עוסקים שחלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות על פי אחת מהתוספות שלהלן להוראות
מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס'  ,)2תשל"ג ,1973-בתקנות אלה  -הוראות מס הכנסה; ג' ככל שהיא
נוגעת לעסקים שחלים עליהם סעיפים קטנים (ג)( ,ד)( ,ה)( ,ו) ו(-ז) לסעיף  2של אותה תוספת ,ה' ,ו' ,ז' ,ח' ,ט'
ככל שהיא נוגעת למתווכים ,ו-י' ככל שהיא נוגעת למתווכי רכב;
( )2עסקאות של השכרת נכסים;
( )3עסקאות כמפורט בתקנה 6א ,כשהמס בשלהן משתלם מאת מקבל השירות;
( )4עסקאות של מתן אשראי;
( )5עסקאות של מכירת מנוי על עיתון ,כתב עת ,ספרים ,קבצים ועדכוניהם ,הצגות ,קונצרטים וכיוצא באלה;
( )6עסקאות של עוסק שחלות עליו הוראות סעיף (2ג) לתוספת י"א להוראות מס הכנסה שלגביהן אינו חייב
בהוצאת חשבוניות לפי אותו סעיף.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על עסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים ,או שלא
נקבע לה מחיר או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף".

חוב אבוד לצרכי חוק מע"מ
• חוב אבוד ,לעניין חוק מע"מ ,יכול להיווצר אפוא במקרה בו עוסק ביצע עסקה ,אשר מועד החיוב
במס לגביה חל בטרם נתקבלה התמורה מהקונה או מקבל השירות והתמורה לא שולמה למוכר
או לנותן השירות.
• לדוגמה :עוסק ,אשר מסר טובין שנמכרו על ידו כאמור בסעיף  22לחוק מע"מ או עוסק ,אשר נתן
שירות אשר מועד החיוב במס לגביו חל עפ"י סעיף 1(29א) לחוק מע"מ והתמורה לא שולמה
למוכר או לנותן השירות.
•

חוב אבוד (חוב רע) לצרכי מע"מ
סעיף 24א לתקנות מע"מ -הודעה על הכרה בחוב כחוב אבוד
24א( .ב) עוסק המוציא הודעת זיכוי ,בשל חוב אבוד ,יגיש למנהל ,בנוסף לה ,הודעה בכתב שיצורפו לה
מסמכים התומכים בעובדות המפורטות בהודעה ,לרבות ציון הדוחות התקופתיים שבהם נכללות החשבוניות
המתייחסות להודעת הזיכוי; בהודעה יפורטו כל אלה:
( )1פרטי העסקה שבשלה נוצר החוב;
( )2פעולות והליכים שנקט העוסק לגביית החוב;
( )3עובדות אחרות הנוגעות להודעה ,שבשלהן הפך החוב לחוב אבוד.
(ג) הוצאת הודעת הזיכוי והגשת הודעה כאמור בתקנת משנה (ב) ייעשו לאחר שחלפו שישה חודשים
מהמועד שבו הוצאה חשבונית המס שבשלה נוצר החוב וכל עוד לא חלפו שלוש שנים מן המועד האמור
(להלן  -התקופה).
• אלקה אחזקות ()2112/95

חוב אבוד (חוב רע) – לצרכי מע"מ
הוראת פרשנות  – 2/2012חובות אבודים
התנאים להכרה בחוב אבוד –
 .1בוצעה עסקה " -עסקה" כהגדרתה בסעיף  1לחוק מע"מ;
 .2הוצאה חשבונית כדין;
 .3על העוסק להוכיח ,כי החשבונית נכללה בדו"ח התקופתי המתייחס והמס המתחייב שולם;
 .4המוכר או נותן השירות לא קיבל את התמורה;
" .5החוב הפך ל"חוב אבוד"  -הודעת החייב כי לא יוכל לשלם את חובו  -אין די בה כדי לראות בחוב חוב
אבוד" .חוב אבוד"  -הוא חוב שלגביו הוכח ,להנחת דעתו של המנהל ,כי לא ניתן לגבותו ,ובלבד שמדובר:
• חוב של חייב (הקונה) שננקטו נגדו הליכי חדלות פירעון :נדרש ככלל אישור מפרק או נאמן כי סיכויי
העוסק לגביית החוב קלושים.
• העוסק בעל החוב נקט בהליכי הוצאה לפועל עפ"י חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז ,1967-נגד החייב
(הקונה) ,שהינם סבירים בנסיבות העניין:
• חוב שנמחק במסגרת הסדר נושים עפ"י סעיף  350לחוק החברות ,התשנ"ט ,1999-שאושר בפסק דין
סופי של בית המשפט;

חוב אבוד (חוב רע) – לצרכי מע"מ
הוראת פרשנות  – 2/2012חובות אבודים – המשך:
התנאים להכרה בחוב אבוד –
ככל שלא התקיימו התנאים הנ"ל "לא יוכר החוב כחוב אבוד אלא אם כן יוכח אחד מאלה:
• החייב נפטר ואין בעיזבונו נכסים הניתנים למימוש.
• החייב עזב את ישראל ואין לו נכסים הניתנים למימוש בישראל.
• כאשר החוב איננו בסכומים גבוהים ,רשאי ממונה אזורי מע"מ להכיר בחוב כאבוד בהתקיים התנאים
המצטברים המפורטים להלן:
 עלות גביית החוב גבוהה מסכום החוב עצמו .על העוסק בעל החוב להוכיח את עלות גביית החוב. העוסק בעל החוב נקט בהליכים סבירים לגביית החוב ,אשר לא הניבו תוצאות ,כגון :ביצוע ניסיונותלאיתור החייבים ,משלוח תזכורות ומכתבי התראה לחייבים ,הפסקת ההתקשרות העיסקית (לדוגמה :ניתוק
החייבים מקבלת השירות).
 -מרבית העסקאות של העוסק בעל החוב הן עם לקוחות שאינם רשומים כ"עוסק" עפ"י החוק".

חוב אבוד (חוב רע) – לצרכי מע"מ
הוראת פרשנות  – 2/2012חובות אבודים – המשך:
• על הודעת הזיכוי ,שתוצא ע"י העוסק בעל החוב ,לעמוד בכל התנאים והכללים המפורטים בסעיף 23א,
סעיף (9ה) וסעיף  18להוראות.
• יובהר ,כי חייבת להיות זיקה ישירה בין הודעת הזיכוי לבין החשבונית שהוצאה בשל העסקה המקורית,
בגינה נוצר החוב.

חוק מע"מ ותקנות ניהול ספרים – ביטול עסקאות
עסקה שלא יצאה לפועל או בוטלה-
סעיף  49לחוק מע"מ – "הוצאה חשבונית לגבי עסקה החייבת במס והעסקה או מקצתה לא יצאה
לפועל או נתבטלה או חלה טעות בחשבונית  -ישולם המס לפי החשבונית כל עוד לא בוטלה או תוקנה
כפי שקבע שר האוצר"
תקנה 23א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) ,תשל"ג:1973-
"בוטלה עיסקה ,כולה או מקצתה ,או שונו תנאיה ,או נתגלתה טעות בחשבונית ,או שונה סכום
החשבונית מסיבה כלשהיא ,ינהג הנישום כלהלן:
( )1טרם יצא מקור החשבונית מרשות הנישום וטרם דיווח עליה כדין בדו"ח התקופתי כמשמעותו בתקנה
 20לתקנות מס ערך מוסף ,תשל"ו ,1976-תבוטל החשבונית על ידי ציון המלה "מבוטל" על גבי המקור
וההעתקים והצמדת המקור להעתקים;

חוק מע"מ ותקנות ניהול ספרים – ביטול עסקאות
המשך  -תקנה 23א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) ,תשל"ג:1973-
( )2יצא מקור החשבונית מרשות הנישום ינהג לפי אחת מאלה:
(א) יתקן בהתאם את סכום החשבונית שתוצא לאחר מכן לאותו לקוח ,על ידי רישום אחרי סכום
החשבונית:
( )1סכום החיוב או הזיכוי;
( )2מספר החשבונית שאליה מתייחס התיקון;
( )3הסיבה לשינוי הסכום;
( )4הסכום המתוקן;
(ב) סכום הזיכוי כאמור בפסקה (א)( )1לא יעלה על סכום החשבונית;
(ג) אם תוך תקופת הדיווח לפי חוק מע"מ לא נערכה ללקוח חשבונית נוספת ,רשאי הנישום להוציא
הודעת זיכוי;

חוק מע"מ ותקנות ניהול ספרים – ביטול עסקאות
המשך  -תקנה 23א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) ,תשל"ג:1973-
( )3הוצאה ללקוח הודעת זיכוי כאמור בפסקה  ,2רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום המכירות ואת
החיוב במס ערך מוסף בתנאי שיתמלא אחד מאלה:
(א) הלקוח אישר קבלת הודעת הזיכוי בחתימתו על ההעתק שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;
(ב) הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר רשום עם אישור מסירה ולהוכחת ההמצאה ללקוח די בהוכחה
שההודעה נשלחה כראוי ומוענה כראוי; לגבי סכום מכירה שהחיוב במע"מ עולה על  1,400שקלים חדשים,
אישור המסירה יצורף להעתק הודעת הזיכוי שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;
(ג) נתקבל אישור שההודעה נתקבלה בפקסימיליה;
(ד) נתקבל אישור חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת של הלקוח ,המאשר את קבלתה;
לענין סעיף זה" ,חשבונית"  -לרבות חשבונית מס.

מחילת חוב

מחילות חוב בפקודה

• הפסד הון ממחילת חוב – מצד הנמחל
סעיף (3ב) לפקודה קובע את התנאים להכרה בהכנסה כתוצאה ממחילת חוב בשלושה מצבים:
מצב ראשון:
• על פי סעיף (3ב)( )1לפקודה ,לנמחל נוצרת הכנסה בגין מחילת חוב שהותר כהוצאה:
"אדם שבשנת מס פלונית נמחל לו חוב או חלק ממנו ,והחוב נובע מהוצאה שניכויה הותר בבירור
הכנסתו החייבת ,יראו את החוב כחלק מהכנסתו באותה שנה".
בהתאם לסעיף (3ב)( )1לפקודה ,כאשר נמחל חוב לנישום ,המנהל את ספריו על בסיס השיטה
המסחרית ,בגין הוצאה שנרשמה כבר בספריו ,יווסף סכום החוב שנמחל (קרן  +ריבית) להכנסתו
באותה שנה.

• הפסד הון ממחילת חוב – מצד הנמחל
סעיף (3ב) לפקודה קובע את התנאים להכרה בהכנסה כתוצאה ממחילת חוב בשלושה מצבים:
מצב שני:
• על פי סעיף (3ב)( )2לפקודה ,לנמחל נוצרת הכנסה ממענק ממלווה ללווה:
"אדם שניתנה לו הלוואה אשר אילו היה ניתן במקומה מענק היה המענק בגדר הכנסה ,ונותן
ההלוואה נתן לו מענק לפני שההלוואה נפרעה או תוך שנה מיום שנפרעה ,יראו את המענק עד
לסכום ההלוואה כחלק מההכנסה של מקבלו בשנת המס שבה ניתן; לענין זה יראו מחילת הלוואה
כמתן מענק;

בהתאם לסעיף (3ב)( )2לפקודה כאשר הועמדה לנישום הלוואה ,וטרם פרעון ההלוואה ,או תוך שנה
מיום שנפרעה ,העניק המלווה מענק ללווה  -יראו את המענק שניתן כהכנסה ,עד לגובה המענק ,אם
בעת נתינת ההלוואה  -אילו היה ניתן במקומה מענק  -היה המענק בגדר הכנסה.

הפסד הון ממחילת חוב – מצד הנמחל
מצב שלישי
• על פי סעיף (3ב)( )3לפקודה ,לנמחל נוצרת הכנסה ממחילת חוב בעל אופי הוני (מעין "סעיף
סל")
"אדם שבשנת מס פלונית נמחל או שומט לו חוב או חלק ממנו ,והחוב נובע מסכומים שקיבל
לצורך ייצור הכנסתו מעסק או ממשלח יד ,או שניתן לו מענק לצורך ייצור הכנסתו כאמור ,והוא
אינו חייב במס עליהם על פי סעיף  2או על פי פסקאות ( )1או ( )2לסעיף קטן זה וגם הוראות
סעיפים 20א ו(21-ב) אינן חלות עליהם ,יראו את החוב כהכנסה בשנה שבה נמחל או שומט ואת
המענק כהכנסה בשנה שבה ניתן ,ואותו אדם יהיה חייב עליהם במס בשיעור שלא יעלה על ".50%

בהתאם לסעיף (3ב)( )3לפקודה ,כאשר נמחל לנישום חוב אותו קיבל לצורך ייצור הכנסתו מעסק או
ממשלח יד ,והוא אינו חייב במס בגינו מכוח הוראות אחרות (במידה שמחילת החוב לא הופחתה
מהוצאות למחקר מדעי ,או לא גרמה להקטנת המחיר המקורי של הנכס) ,יראו את החוב כהכנסה
החייבת במס פירותי ,בשנה בה נמחל.

הפסד הון ממחילת חוב – מצד הנמחל
• מחילה יכולה להיות בצורה מפורשת (הנושה מודיע לחייב על מחילת החוב) ,אך גם יכולה להיות מוסקת
מן הנסיבות (כאשר התנהגות הצדדים מעידה על שמיטת או מחילת החוב בפועל) .בלשון הסעיף:
"לעניין סעיף קטן זה ,מי שנמחל לו חוב  -לרבות מי שנהג בחוב כאילו נמחל לו או מי ששומט
חובו".
• הרחבה זו עוקבת כמובן אחרי גישת דיני המס לפיה יש למסות את הנישום לפי המהות הכלכלית של
מעשיו ,ולא לפי הצורה המשפטית שבה בחר לבצע פעולותיו .לאמור ,אירוע המס יוצר ההכנסה ,אינו רק
במעשה המשפטי של "מחילה" מצד הנושה ,כי אם גם בחוב שלא נמחל באופן פורמאלי ע"י הלווה
אלא שהלווה "נוהג" לגביו "כאילו נמחל".

הפסד הון ממחילת חוב – מצד הנמחל
ע"א  9715/03אביהו הורוביץ
• המערער בעל חברה משפחתית שקיבלה ונתנה הלוואות לחברה אחרת בשליטת המערער (להלן:
"החברה הפרטית") .החברה הפרטית קיבלה הלוואה מחברה זרה.
• יתרת החוב של החברה המשפחתית לחברה הפרטית עמד על סך של מיליון ש"ח .לחברה הפרטית
יתרת חוב של  240,000דולר לחברה הזרה.
• לאחר מספר שנים בהן נותר החוב ללא פירעון ,הוצאה שומה בה נקבע ,כי החוב הפך להכנסה בידי
מקבל ההלוואה בגין מחילת חוב על פי הוראתו של סעיף (()3ב)( )3לפקודה.
• כמועד אירוע המס בחר פקיד השומה את שנת  ,1997היא השנה בה חדלו החברות מלפעול .לטענת
המערערים ההלוואה ניתנה שנים רבות קודם לכן ,ומכאן שחלה התיישנות ולא ניתן לראות בשנת
 1997כאירוע מס.

הפסד הון ממחילת חוב – מצד הנמחל
ע"א  9715/03אביהו הורוביץ
• המערערים טענו כי מחילת חוב חייבת להתבטא כאקט דו-צדדי בין הלווה למלווה ,ובמקרה זה לא
התבקשה כל מחילה.
• כמו כן נטען כי אינסולבנטיות לא יכולה כשלעצמה להיחשב למחילת חוב ,שכן גישה זו תסכל את
הבסיס הכלכלי להליכי חדלות פירעון ,משום שכלל נכסי החייב יהפכו לנכסי שלטונות המס ,ולא יחולקו
בין הנושים.
נפסק:
• על פי התפיסה הבסיסית של הפקודה" ,הכנסה" משמעותה התעשרות ממושכת ממקור בעל
פוטנציאל להניב פירות.
• סעיף (3ב)( )3לפקודה מרחיב את המושג הכנסה גם ללא קיומו של "מקור" במובן סעיף  2לפקודה,
ובלבד שהסכום התקבל לצורך ייצור הכנסה מעסק או ממשלח-יד.

הפסד הון ממחילת חוב – מצד הנמחל
ע"א  9715/03אביהו הורוביץ – המשך:
נפסק:
• על פי סעיף (3ב)( )3לפקודה ,מחילה יכולה להיות מפורשת ,כלומר אקט חוזי דו-צדדי ,אך סעיף
(3ב)( )5מוסיף ,כי מחילה יכולה להיות מוסקת מן הנסיבות.
• מובן כי אין לבחון אך את התנהגותו של החייב .נדרשת בחינת התנהגותם של שני הצדדים
והתייחסות שניהם אל החוב .נדרש ,אפוא ,שילוב רצונות ,הבא ללמד כי שני הצדדים לחוב זנחו
את הסיכוי ואת הרצון לפורעו .על מנת לקבוע זאת ,יש לבחון ,בין היתר ,כיצד התייחסו הצדדים
אל החוב ומהם האמצעים והמעשים שננקטו לפרעונו או לצורך ויתור עליו.
• עצם קיומה של אינסולבנטיות של החייב ושל הנושה יש בה אינדיקציה למחילת חוב .שכן מצב זה
מצביע על הנושה כמי שנואש מפירעון החוב .ככל שחדלות הפירעון היא קשה יותר וקשיי הגבייה
קשים יותר ,אפשרות המחילה של הצד הנושה קרובה יותר .הנסיבות יכולות ללמד גם על מחילה
חלקית.

הפסד הון ממחילת חוב – מצד הנמחל
ע"א  9715/03אביהו הורוביץ  -המשך:
נפסק:
• במקרה הנדון ניתן ללמוד על מחילת חוב ,וזאת בשל מספר נתונים :חדלות הפירעון של החברה
המשפחתית והחברה הפרטית ,העובדה ששתי החברות הפסיקו את פעילותן בשנת ,1997
צמצום הסיכויים לגביית החוב ,תקופה של  8שנים שממנה ניתן להסיק על מחילה ,העדר דרישת
פירעון ,קיומן של שתי החברות בבעלות אותו בעל מניות.
• לפיכך יש לקבוע ,כי התקיימו כאן שני אירועי מס של מחילת חוב בשנת  .1997הערעור נדחה.

השלכות פעולת המחילה בצד המוחל
פסק הדין בעניין טלמנג'מנט (ע"מ :)1129-02
"גם עבור המוחל מהווה מחילת החוב אירוע מס .בעוד לנמחל צומחת הכנסה ,כנגד ההוצאה שרשם
שיוציא ,המוחל מוותר על זכות לקבל תשלום .במידה שזכות זו נתהוותה מלכתחילה במסגרת עסקו או
משלח ידו של הנושה וכן פקיד השומה השתכנע כי מדובר בחוב רע ,הרי שההוצאה שנעשתה לשם
מחיקתה היא הוצאה פירותית .במידה שזכות זו נוצרה עקב הלוואה בין הצדדים ,כבמקרה של
המערערת ,הרי שמחיקתה היא פעולה הונית".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  :7/2000כללי דיווח על חובות שנמחלו וחובות רעים והטיפול בתיק
החייב " -מטרת הוראת ביצוע זו ,לקבוע נוהל דיווח למחלקת מודיעין על חוב רע שנתבע או על
חוב שנמחל בתיק הנושה ,ולקבוע נוהל בדיקה לקיומם של חובות שנמחלו בתיק החייב ,וטיפול
בהם בהתאם להוראות הפקודה ,כחלק מהטיפול השומתי בתיק הנישום".

השלכות פעולת המחילה  -דגשים נוספים
תקנה  5לתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) ,התשס"ז –  – 2006מחילת חוב לקרוב.
"מחילת חוב לקרוב ,אם התקיימו כל אלה:
(א) המוחל הוא חבר-בני-אדם; (ב) המחילה היא בסכום של  1מיליון שקלים חדשים לפחות; (ג) בשל
המחילה פחת סכום המס שהיה משתלם על סכום המחילה ,אלמלא היתה מחילה כאמור ,בשל אחד
מאלה:
• לקרוב הפסד הניתן לקיזוז לפי הוראות הפקודה;
• שיעורי המס החלים על ההכנסה של הקרוב נמוכים מאלה שחלים על הכנסתו של המוחל;
• ההכנסה בידי הקרוב פטורה ממס;
• ההכנסה בידי הקרוב איננה חייבת במס בישראל;
• המחילה אינה מהווה הכנסה בידי הקרוב;
לענין פסקה זו "-מחילה"  -ובלבד שהמוחל שמט את החוב או מחל עליו לצרכי מס;
"קרוב"  -חבר-בני-אדם שבהחזקת המוחל או קרובו וחבר-בני-אדם המוחזק בידי אדם המחזיק במוחל;
לענין הגדרה זו" ,החזקה"  -במישרין או בעקיפין ,לבד או יחד עם אחר ,ב 25%-לפחות באחד או יותר
מסוג כלשהו של אמצעי השליטה;

מחילות חוב בין צדדים קשורים
ע"א  7481/17בעניין ידין סגל ()2019
העובדות:
• סומת (חברה משפחתית) מכרה את המניות שלה בסומ-אר בהפסד של  11מליון ש"ח (ששיקף את
ירידת ערך הקרקע) לחברת הילן שהיא חברה בלתי פעילה בבעלות אותו נישום (ידין סגל).
• ללא קשר לאמור לעיל ,בסמיכות זמנים לעסקת הקומבינציה ,לקראת סוף שנת  ,2005מכר הנישום
מניות בחברת  LLCהרשומה בארה"ב ונוצר לו רווח הון של  11,622,331ש"ח (להלן" :עסקת נוף").
• הנישום קיזז במישור האישי את הפסד ההון שנבע לו ממכירת המניות בסומ-אר מרווח ההון שנוצר לו
ממכירת מניות נוף .לכן ,דיווח בעסקת נוף על רווח הון לאחר הקיזוז בסך של  575,389ש"ח
בלבד.
• בית המשפט המחוזי קיבל בפסק דינו את עמדת הנישום וקבע כי ההפסדים בעקבות ירידת ערך
המגרש ראויים להכרה לצורכי מס ,ולכן ניתן לקזז הפסד זה מרווח ההון שנוצר בעסקת נוף .על
כך הגיש פקיד השומה ערעור לבית המשפט העליון.

מחילות חוב בין צדדים קשורים
ע"א  7481/17בעניין ידין סגל ()2019
נפסק:
• קיזוז הפסד הון מחייב לבחון את מהות הפסד ההון בגין ירידת ערך המקרקעין ולקבוע תחילה
שאכן נוצר הפסד .במקרה הנוכחי ,הפסד ההון נוצר בשל חוב אבוד.
• הגישה המקובלת היא ,כי המבחנים שנקבעו ל"חוב רע" לצורך ניכוי הכנסה במישור הפירותי
(סעיף  )4(17לפקודה) ,ניתנים ליישום גם לגבי הכרה בהפסד במישור ההוני.
• גירעון כשלעצמו אינו בהכרח יוצר הפסד מבחינת דיני המס ,וכפי שהודגש לעיל ,החשוב
לענייננו הוא עקרון המימוש גם במקרה של הפסד.
• לא כל אימת שהנישום טוען להפסד הון ,הוא רשאי לקזז אותו כנגד רווח הון .בית משפט
המחוזי קיבל את טענת הנישום על סמך ההנחה כי המבחן הוא סובייקטיבי ,אלא שעמדת
בית המשפט העליון היא שהמבחן הנכון הוא אובייקטיבי.
• עצם ההשקעה הרציפה במגרש במרוצת השנים מהווה ראיה לכך שלא מדובר בהשקעה
שירדה לטמיון .כמו כן נערכה עסקת קומבינציה ,שמטבע הדברים יצרה צפי להכנסות
עתידיות .תמונה כללית זו אינה מתיישבת עם הטענה לאבדן השקעה הונית.

מחילות חוב בין צדדים קשורים
ע"א  7481/17בעניין ידין סגל
נפסק:
• הנישום הצליח לשכנע את בית משפט המחוזי כי "היה טעם מסחרי ממשי" להעביר את הבעלות על
חברת סומ-אר לידי חברת הילן .בית המשפט העליון אינו מקבל עובדה זו.
• עסקת הילן היא עסקה מלאכותית שהמערער (פקיד השומה) היה רשאי להתעלם מתוצאותיה
לצורך קביעת נטל המס .הטעם היסודי לעסקת הילן הוא השאיפה ליצור הפסד הון שיקזז את
הרווח מעסקת נוף.
• חשיבות – יצירת הפסד הון תוך מכירת המניות לצד ג'

מחילות חוב בין צדדים קשורים
פסק הדין בעניין פישמן ,ע"א 918/15
• המערער (פישמן) עומד בראש קבוצת חברות פרטיות וציבוריות הפועלות במגוון תחומים בארץ
ובעולם ,בהן החברה המערערת.
• המערער חתם על ערבות לטובת בנק המזרחי להבטחת פירעון חובות של כמה מן החברות בקבוצה,
והמערערת שיעבדה את מניותיה בחברת כ.א.ל .להבטחת פירעון החובות שלה ושל שתי חברות
אחרות בקבוצה.
• עקב הפסדים בעסקאות מטבע חוץ בשנת  ,2006דרשו הבנקים מן החברות לפרוע את חובותיהן.
המערער מכר את מניותיו במספר חברות והמערערת מכרה את מניות כ.א.ל .והתמורה שימשה
לכיסוי החובות לשני הבנקים.
• בדיווח שהגישו המערערים לשנת המס  2006הצהירו על רווח הון שצמח להם ממכירת המניות ,ומולו
ביקשו לקזז הפסד הון בגין מחיקת חובן של החברות החייבות כלפיהם :המערער דיווח על רווח הון
בסך כ 309-מליון ש"ח וביקש לקזזו עם הפסד הון בסך כ 304-מליון ש"ח ,והמערערת דיווחה על רווח
הון בסך כ 211-מליון ש"ח וביקשה לקזזו עם הפסד הון בסך כ 250-מליון ש"ח .המשיב לא התיר את
הקיזוז כאמור.

מחילות חוב בין צדדים קשורים
פסק המשפט המחוזי בעניין פישמן ,ע"מ  037568-07-11פסק:
• בית המשפט המחוזי בחן את נתוניהן של החברות החייבות ,על פי דו"חות שהגישו המערערים
עצמם ,וקבע כי החובות דנן אינם עומדים במבחנים (האובייקטיביים) האמורים ,שכן לא ניתן לומר כי
אפסו הסיכויים לגבות מהן את החובות ,או את חלקם .בשים לב לכך שהחברות החייבות המשיכו
לפעול לאחר שנת  ,2006ואף החזירו לבנקים חובות ,גם אם חלקית ,מה גם שחובות פנימיים אחרים
שחבו לחברות בקבוצה לא הוכרזו כחוב אבוד  -לא הוכר החוב כאבוד.
• על כן ,הערעור נדחה.

מחילות חוב בין צדדים קשורים
פסק הדין בעניין פישמן ,ע"א  918/15נפסק:
• יש לקבל את עמדת בית המשפט המחוזי שקבע ,כי בעל חברה המממש את ערבותו לחברה ,בא
בנעלי הנושה של החברה ,וזכותו של הנושה כלפי החברה היא "נכס" בידו ,כאמור בסעיף 88
לפקודה .לכן ,מחילת בעל החברה הערב על החוב תבוא בגדר "מכירה" כהגדרתה בסעיף 88
לפקודה ותוכר כהפסד הון רק אם יוכח שהחברה אינה מסוגלת לפרוע את החוב.
• הצדדים לא חלקו על כך שניתן להסתייע בכללים לקביעת חוב המותר בניכוי בהתאם לסעיף )4(17
לפקודה לפי הפסיקה בעניין הזה ,או פשיטת רגל ,או שבידו מידע מבוסס לפיו ברור שהחייב אינו
מסוגל לפרוע את חובו.
• על הנישום מוטל להוכיח כי "החוב רע" ושאפסו הסיכויים לגבותו ,ולשם כך עליו להראות שנקט
אמצעי גבייה סבירים ללא הועיל ,או שאין הצדקה כלכלית לנקוט נגד החייב הליכי גבייה ,או שהחייב
נכנס להליכי פירוק .מקום שאין ודאות בדבר היות "החוב אבוד" ,לא ניתן להכיר בו ככזה מיד בסמוך
למועד היווצרותו.

מחילת חוב לצרכי חוק מע"מ

סעיף  12לחוק מע"מ
סעיף  12לחוק מע"מ ,דין תרומה ,תמיכה וכדומה  -קובע כדלקמן:
"(א) תרומה ,תמיכה או סיוע אחר (להלן  -תקבולים) שקיבל עוסק ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו;
הוראה זו לא תחול על סוגי תקבולים או סוגי עוסקים שקבע שר האוצר.
• ע"א  563/86החברה הכלכלית חיפה –
"מטרת ההסדר היתה למנוע הפחתת בסיס המס ,על דרך של הוזלת מחיר עיסקאות .אך אין בלשון
הנקוטה בסעיף  12כדי להפוך אותו קשר גומלין בין התרומה לבין מחיר העיסקה לתנאי לתחולת ההסדר
הקבוע בסעיף .נהפוך הוא :הלשון היא כללית ובלתי מסוייגת ולפיה רואים כל תרומה ,תמיכה או סיוע
שקיבל עוסק כחלק ממחיר עיסקאותיו".

סעיף  12לחוק מע"מ
על יחסי הגומלין בין מחילת חוב לצרכי מס הכנסה לבין חוק מע"מ (עניין תה"ל ע"א :)141/00
• הסעיף נוקט לשון "מחילה" על פי משמעותו הרגילה והפשוטה של המונח .אין מקום לצמצמם את
משמעותו רק לפקודה ,באשר צמצום שכזה אינו עולה בקנה אחד עם השאיפה להרמוניה חקיקתית,
במיוחד לאור העובדה שהן הפקודה והן חוק המע"מ הינם חלק מהענף המשפטי של דיני המס.
יתירה מזאת ,לא רק שאין ליצור הבחנה מלאכותית בין "מחילת חוב" לצרכי מס הכנסה לבין
"מחילת חוב" לצרכי מע"מ ,אלא שניתן לראות במחילת חוב על פי סעיף (3ב) לפקודה כמקרה
פרטי של תרומה ,תמיכה או סיוע ,כמדובר בסעיף (12א) לחוק.
• "בעוד שסעיף (3ב) דן במקרים ספציפיים...תחולתו הרחבה של סעיף (12א) מתבטאת בכלליות
הוראותיו לעומת ההוראות המפורטות שבסעיף (3ב) ....צדק ,איפוא ,בית המשפט המחוזי ,בקובעו,
בין השאר ,כי "אם הסכום שבמחלוקת מהווה מחילה לעניין מס הכנסה ,הרי שכך הוא הדבר גם
לצורך חוק מע"מ".

סעיף  12לחוק מע"מ
ע"מ  29316-04-13מוחמד עלי  -מחילת חוב מסחרי לצרכי מע"מ (חריג להלכת תה"ל)
• באותו עניין דובר במערערת אשר רכשה טובין מספק-חוץ שלה ,שילמה את מלוא המע"מ בגין העסקה,
אך לא שילמה את מחיר העסקה.
• במסגרת ביקורת שנערכה למערערת במס הכנסה ,הגיעו פקיד השומה והמערערת להסכם פשרה ,לפיו
יראו את החוב שהיה למערערת כלפי אותו ספק-חוץ כנמחל על ידו.
• בהתאמה טען מנהל מע"מ כי יש לחייב את המערערת במע"מ לפי  12לחוק מע"מ.

סעיף  12לחוק מע"מ
• מה לגבי מחילת חוב במישור ההוני על רקע חדלות פירעון של החייב?
• מה לגבי המרת הלוואה להון מניות ופרמיה?
עניין מרכז הירידים (ע"א .)974/95
עניין תה"ל (ע"א .(141/00
• ניתן לטעון כי בשני המקרים עצם המרת הלוואה להון מניות לא נחשבה כשלעצמה לטריגר לאירוע מס
לפני סעיף  12לחוק מע"מ.

סעיף  12לחוק מע"מ
בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור של המערערת וקבע כי :
"אין מחלוקת כי המערערת דיווחה במסגרת הדו"ח הכספי שלה לשנת ( 2010ביאור מס'  )12על
מחילת חובות לספק-חוץ בסך של  2,808,963ש"ח; אין מחלוקת שבגין הקטנת העסקה ,המערערת
נשאה בתשלום הפרשים למס הכנסה; אין מחלוקת שלא בוצעה כל עסקה אחרת בין המערערת ובין
ספק-החוץ ,אלא כי מחילת החוב בוצעה באותה עסקה ממש; ואין מחלוקת כי המערערת שילמה את
מלוא המע"מ שנתבקש בגין ביצוע העסקה המקורית ללא סכום המחילה .המחלוקת היחידה בין
הצדדים היא האם ניתן להשקיף על מחילת החוב במועד מאוחר יותר כעסקה נפרדת המחויבת במס
מכוח עצמה ,ובעניין זה דעתי כדעת המערערת .אין המדובר בשתי עסקאות נפרדות ,ועל פניו
התייחסות לאותה עסקה כשתי עסקאות נפרדות רק לצורך הטלת מס ,אינה נכונה ,והיא מפספסת את
תכלית החוק ואת העיקרון של תשלום מס אמת".
• משמע ,כאשר נמצא כי שולם המס בגין העסקה ,אזי שינוי מאוחר יותר במחירה לא ייחשב כעסקה
נוספת ולפיכך אינו אמור לייצר חבות במע"מ מכוח סעיף  12לחוק ולסתור בכך את העיקרון בדבר
תשלום מס אמת.

רכישה עצמית של אג"ח
הכנסה 2/2010

והסדרי חוב  -חוזר מס

רכישה עצמית של אג"ח והסדרי חוב  -חוזר מס הכנסה 2/2010
• "המשבר הכלכלי העולמי שפקד גם את מדינת ישראל החל משנת  , 2008אופיין ,בין היתר,
במחנק אשראי ,משבר נזילות וכניסת משקי העולם למיתון .המשבר הכלכלי פגע באופן ישיר
הן בשווקים הפיננסים והן בפעילות החברות עצמן .פגיעה זו באה לידי ביטוי ,בין היתר,
בירידות חדות של שערי ניירות הערך בשווקים הפיננסים בעולם ובכללן גם בבורסה לניירות
ערך בישראל .כמו כן ,פגע המשבר במערכת הבנקאית והחוץ בנקאית ,יצר קושי בגיוס אשראי
וביכולת החברות למחזר חובות .לאור האמור ,חלק מהחברות נקלעו למצב של חוסר יכולת
לפרוע את חובן למחזיקי אגרות החוב ,בעוד חברות אחרות ניצלו את הירידות בשערי אגרות
החוב שהונפקו על ידן לציבור ,לרכישת אגרות החוב במחיר הנמוך מסכום ההתחייבות".
• "בחוזר זה נסקור את הדרכים השונות ,המשמשות לרכישה עצמית של אגרות חוב הרשומות
למסחר בבורסה ,וכן את הסדרי החוב השונים ונדון בהיבטי המס המתעוררים במקרים אלה,
הן מבחינת סיווג ההכנסה והן מבחינת עיתויה".

רכישה עצמית של אג"ח והסדרי חוב  -חוזר מס הכנסה 2/2010
היבטי המיסוי של החברה המנפיקה:
• חלופה ראשונה :טיפול דרך סעיף  )4(2לפקודה  -הטיפול ,לצרכי מס ,בחברה המנפיקה אגרות חוב,
החל ממועד הנפקתן וכלה בפדיונן ,מבוצע רובו ככולו דרך סעיף המימון .בין אם בעת ההנפקה (ניכיון או
פרמיה) ובין אם במהלך חיי אגרות החוב ,בדמות דרישת הוצאות המימון (ריבית והפחתת ניכיון) או
הכרה בהכנסות מימון (פרמיה) .כמו כן ,פדיונן המוקדם של אגרות החוב ,במידה ויהיה כזה ,יגרור
רישום הוצאת או הכנסת מימון לצרכי מס ,הן בשל יתרת הפחתת הניכיון או הפרמיה (בהתאמה) ,והן
בשל יתרת החוב שנמחקה ,במידה והיתה כזו .לאור האמור ,מקור ההכנסה אצל החברה בשל רכישה
עצמית של ההתחייבות מהווה ,בראש ובראשונה ,הכנסת מימון בהתאם לסעיף  )4(2לפקודה.
• חלופה שנייה :טיפול באמצעות מחילת חוב  -כלל ,פירעון חלקי או מלא של אגרות חוב במסגרת
הסדר חוב ,בנסיבות בהן המחיר המשולם בגין איגרת החוב נמוך מגובה ההתחייבות ,מצמיח לחברה
המנפיקה הכנסה בגין מחיקת ההתחייבות לנושים.
•

רכישה עצמית של אג"ח והסדרי חוב  -חוזר מס הכנסה 2/2010
היבטי המיסוי של החברה המנפיקה:
שתי חלופות אפשריות לבחירת החברה  -חלופה שנייה :המשך -
• "אין ספק כי חברה שביצעה רכישה עצמית של אגרות החוב שהנפיקה ממחזיקי אגרות חוב אלו,
מתייחסת להפרש בין מחיר הרכישה לבין גובה ההתחייבות כאילו מדובר בחוב שאינו קיים,
ובהתאם יש לראותה ,לצרכי מס ,כמי שחובה נמחל".
• במידה שחלק מההתחייבות הנרכשת על ידי החברה המנפיקה כולל חוב הנובע מהוצאה שניכויה הותר
בבירור הכנסתה החייבת של החברה המנפיקה ,קרי הוצאה בגין ריבית או ניכיון ,הרי שחלק זה יהיה
חייב במס לפי סעיף (3ב)( )1לפקודה.
• במידה שההתחייבות שנרכשה על ידי החברה המנפיקה נובעת מסכומים שקיבלה החברה המנפיקה
ואשר שימשו לייצור הכנסתה מעסק או משלח יד ,הרי שחלק זה יהיה חייב במס לפי סעיף (3ב)()3
לפקודה.

רכישה עצמית של אג"ח והסדרי חוב  -חוזר מס הכנסה 2/2010
היבטי המיסוי של החברה המנפיקה:
• יחד עם זאת ,משיקולי מדיניות ועל מנת להקל על חברות המצויות בקשיים ובכדי לאפשר את קיום
הסדרי החוב ,במקרים בהם מדובר בחברה המוכיחה כי איננה סולבנטית ואשר בידה הסדר נושים
מאושר על ידי בית משפט במסגרת סעיף  350לחוק החברות ,ניתן לפנות לחטיבה המקצועית ברשות
המיסים על מנת לבחון הסדר מס לאופן קיזוז ההפסדים הקיימים בחברה כנגד ההכנסה שנוצרה
כתוצאה מהסדר החוב ,לאופן הפחתת מחירם המקורי של נכסי החברה ולאופן חיוב יתרת ההכנסה
ככול שתהיה .זאת ,בהתאם לתנאי הסדר החוב הספציפי והתמורה המשולמת.

רכישה עצמית של אג"ח והסדרי חוב  -חוזר מס הכנסה 2/2010

היבטי המיסוי של מחזיקי האג"ח:
דחיית תשלומי ריבית/קרן ללא פירעון אגרות החוב
במקרים בהם נדחים תשלומי הקרן ו/או הריבית ללא פירעון של אגרות החוב במסגרת הסדר חוב,
ובתמורה ניתנו למחזיקי אגרות החוב תשלום מזומן או כל תמורה אחרת (כגון מכשיר התחייבותי או
אופציות/מניות) ,תיחשב התמורה כהכנסת ריבית.
פירעון חלקי או מלא של אגרות החוב
במקרים בהם בוצע פירעון חלקי או מלא של אגרות החוב במסגרת הסדר חוב ,ובתמורה ניתנו למחזיקי
אגרות החוב תשלום מזומן או כל תמורה אחרת (כגון מכשיר התחייבותי או אופציות/מניות) תיחשב
התמורה שניתנה תחילה כהחזר על חשבון הריבית הצבורה ודמי הניכיון ולאחר מכן כהחזר על חשבון
הקרן.
במקרים חריגים ניתן לפנות לחטיבה המקצועית ברשות המסים לשם בחינת ייחוס התמורה לקרן בלבד
וסיווג אירוע המס כולו כאירוע הוני ולשם בחינת האפשרות של רצף מס במקרים בהם מוחלף מכשיר
התחייבותי אחד במכשיר התחייבותי אחר ללא שינוי מהותי בתנאים.

רכישה עצמית של אג"ח והסדרי חוב  -חוזר מס הכנסה 2/2010
שינוי תנאי אגרות חוב להמרה ,המרה כפויה למניות
ככלל ,המרת אגרות חוב ניתנות להמרה למניות אינה מהווה אירוע מס בעת ההמרה אלא רק במועד
מכירת המניות ,בהתאם לתקנה  2לתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה,
מילווה מדינה או יחידה בקרן נאמנות) ,התשס"ג.2002-
יחד עם זאת ,במקרים בהם במסגרת הסדר חוב שונה יחס ההמרה באופן מהותי כך שחל ,למעשה ,ניתוק
מתנאי איגרת החוב המקורית ,יראו את איגרת החוב המקורית כאילו נמכרה בתמורה לאיגרת החוב
החדשה.
היבטי מע"מ
• רכישה עצמית במחיר הנמוך ממחיר אגרת החוב הרשום בספרי הרוכשת אינה בבחינת "תרומה,
תמיכה או סיוע אחר" כמשמעותה בסעיף  12לחוק מע"מ ,ואינה מהווה חלק ממחיר עסקאותיו של
העוסק.
• במקרה של פירעון חלקי של אגרות החוב במסגרת הסדרי חוב ,יש לפנות אל המחלקה המקצועית
במע"מ לצורך קבלת הסדר מס פרטני בהתאם לנסיבות המקרה.
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