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  נגד

  פקיד שומה למפעלים גדולים  המשיב

ע״י ב״כ עו״ד מיכל רציולסקי 

  )אזרחי(פרקליטות מחוז תל אביב 
  
  

  :רציו-מיני

ומסים אלה " מסי ישראל לפי פקודה זו"לפקודת מס הכנסה כנגד ) א(200ח סעיף זיכויים בגין מסי חוץ ניתנים מכו* 
  . מחושבים בהתאם למכלול שלם ומשולב של הוראות החוק לרבות אלו שעניינם קיזוז הפסדים

  ל` על תקבולים שהתקבלו בחו– מס הכנסה –מסים * 

   הפסדים– מס הכנסה –מסים * 

.  

חייבת לקזז , אשר הפיקה הכנסה שמקורה מחוץ לישראל, חברה תושבת ישראלהאם : הסוגיה העולה בערעור זה היא

כנגד הכנסת החוץ האמורה הפסד עסקי מפעילות אחרת לפני שהיא זוקפת כזיכוי את המס הזר ששולם על הכנסת 
כך , את ההפסד ולא לקזז" לשמור"האם החברה זכאית , במילים אחרות? החוץ כנגד המס הישראלי שעשוי לחול

  ? חבות במס ישראלי בגין הכנסת החוץ תתאפס בזכות הזיכוי בשל מסי חוץשה

.  

  :בית המשפט דחה את הערעור ופסק כלהלן

והחשבון הוא , מסי חוץ מותרים בזיכוי כנגד מסי ישראל באשר הם, לפקודת מס הכנסה) א(200על פי הוראות סעיף 

כנגד , להיזקף כזיכוי כנגד מסי ישראל על אותה הכנסהמסי חוץ המוטלים על הכנסה ממקור זר פלוני עשויים : כללי
סכום מסי , יחד עם זאת. הכנסה ממקור ישראלי או אף כנגד מסי ישראל על, מסי ישראל על ההכנסה ממקור זר אחר

  . החוץ הניתן לזיכוי כנגד מסי ישראל הינו כפוף למספר מגבלות

אך כאשר הפקודה מכתיבה סדר לוגי ונהיר להפעלת , תידיני קיזוז ההפסדים צריכים להתפרש באופן כלכלי ותכלי
אין הצדקה לסטות מן הסדר ולהתעלם מהשיטה רק מפני שבמקרה , סדר שמהווה שיטת מיסוי קוהרנטית, הוראותיה

  . מסוים התוצאה נראית קשה על פניה
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. גד מסי ישראל לפי פקודה זוהמורה כי הזיכוי יינתן כנ, לפקודה) א (200זיכוי רגיל בגין מסי חוץ ניתן מכוח סעיף 
אין כל רמז בהוראות אלו כי יש לחשב ". מס הכנסה ומס חברות: "199מוגדר בפשטות בסעיף " מסי ישראל"המונח 

את סכום המס הישראלי הלכאורי שלא לפי מכלול הוראות הפקודה אלא בנטרול ההוראות המסדירות את עניין קיזוז 

  . ההפסדים

הזיכוי יינתן ) א(200המחוקק התכוון לכך כי במסגרת סעיף , )א(203רף הוראותיו של סעיף אין כל בסיס להניח כי ח

  .כמקובל, ולא כנגד המס הישראלי החל על ההכנסה החייבת) ברוטו(כנגד המס הישראלי החל על ההכנסה 
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  קירש 'ה שופטכב' הפני ל

 

תמערערה   מ"אמות השקעות בע 

 ושרונה בוחניקזיו שרו�  "דהע"י ב"כ עו

  

  נגד

 

  פקיד שומה למפעלי� גדולי� משיבה

  צ'ולסקימיכל ר ע"י ב"כ עו"ד

  פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי)

 1 

 2 

 פסק די"

  3 

 4 מבוא   .א

 5 

 6א$ חברה תושבת ישראל, אשר הפיקה הכנסה שמקורה מחו# לישראל, חייבת לקזז כנגד ה .1

 7שהיא זוקפת כזיכוי את המס הזר  לפניהכנסת החו# האמורה הפסד עסקי מפעילות אחרת 

 8על הכנסת החו# כנגד המס הישראלי שעשוי לחול? במילי$ אחרות, הא$ החברה זכאית  ששול$

 9ות כ� שהחבות במס ישראלי בגי� הכנסת החו# תתאפס בזכ ו,"לשמר" את ההפסד ולא לקזז

 10 ה העולה בערעור זה. הזיכוי בשל מסי חו#? זו הסוגי

 11 

 12כידוע, לפי פקודת מס הכנסה, תושב ישראל חייב במס ג$ על הכנסה שהופקה או נצמחה מחו#  .2

 13לפקודה), וככלל, א$ שול$ מס זר במדינת מקור ההכנסה, המס הזר ייזק'  2לישראל (סעי' 

 14 לפקודה).  200כזיכוי כנגד המס המוטל לפי הפקודה (סעי' 

 15 

 16תושבת ישראל הפיקה הכנסה  י חברהה בצורתה הפשוטה ביותר, הניחו כיילהמחשת הסוג .3

 17. על אותה ש"ח 25הכנסה עשוי להסתכ$ בס� הממקור זר והמס הישראלי על  ש"ח 100בסכו$ 

 18. לחברה קיי$ הפסד ש"ח 30לה מדינת המקור, בה הופקה ההכנסה, מס בס� יהכנסה זרה הט

 19הישראלי  כנגד המס כזיכוילחברה לנצל את המס הזר ששול$  . א$ יורשהש"ח 100עסקי בס� 

 20וההפסד  ( ש"ח 5עוד' זיכוי על ס�  רייווצוא'  (הלכאורי, לא ישול$ כלל מס על הכנסת החו# 

 21הכנסה אחרת. לעומת זאת, א$ תיאל# החברה לקזז את  בעתיד כנגד יישמר לצור� קיזוזו
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 1לא תיוותר הכנסה חייבת ועוד' הזיכוי בגי� מסי$ זרי$ יעמוד על  ,הכנסת החו#ההפסד כנגד 

 2 יירד לאפס. להעברה ההפסד וסכו$  – ש"ח 30

 3 

 4 שהודג$עניינה של המערערת דנ� איננו עוסק א� בזיכוי פשוט ("ישיר") כפי נבהיר כי כא� כבר  .4

 5הוראות הפקודה ( בתשמחזיקה חברת  אלא ג$ ב"זיכוי עקי'" הנית� לחברהבהמחשה הנ"ל 

 6. כאשר חברה תושבת ישראל )'גהמסדירות את אופ� הענקת זיכויי$ אלה יפורטו בהמש�, בחלק 

 7קור לחלוקת הדיבידנד בת תושבת חו# והממקבלת דיבידנד שחולק על ידי חברת א$) (חברת 

 8של זיכוי כנגד  חו# לישראל, עשויי$ להינת� שני סוגי$הבת אשר הופקו מהוא הכנסות חברת 

 9במקור מס זר שנוכה  רהמס הישראלי החל על הדיבידנד בידי חברת הא$: "זיכוי ישיר" עבו

 10לפי בחירתה של חברת הא$, ו(שהוא הכנסה השייכת לחברת הא$) ובנוס'  מהדיבידנד עצמו

 11"זיכוי עקי'" עבור מס חברות זר אשר שול$ על ידי חברת הבת הזרה על ההכנסות שלה ג$ 

 12. כאשר (זיכוי אחרו� זה מכונה לעיתי$ "זיכוי בגי� מס תשתית") אשר מה� חולק הדיבידנד

 13ניתני$ שני זיכויי$ כאמור, אזי לצור� חישוב המס הישראלי לפי פקודת מס הכנסה, הכנסתה 

 14של חברת הא$ איננה נקבעת לפי גובה הדיבידנד בלבד, אלא היא נגזרת מהכנסתה של חברת 

 15סכו$ במישרי� על ידי חברת הא$ עצמה ( כאילו הכנסה זו הופקה –הבת ממנה חולק הדיבידנד 

 16  בהמש�).  סברחושב כאמור נקרא "דיבידנד מגול$", כפי שיוההכנסה המ

  17 

 18 100הניחו כי חברה בת זרה הפיקה הכנסה בחו# לאר# בסכו$  ,שוב, לצור� ההמחשה הפשוטה .5

 19. היא חילקה לחברת א$ ש"ח 20. היא שילמה ש$, במדינה הזרה, מס חברות על ס� ש"ח

 20 4במדינה הזרה מס בסכו$  ורה במק. מדיבידנד זה נוכש"ח 80תושבת ישראל דיבידנד על ס� 

 21א$ היא . היא חייבת במס ישראלי על הדיבידנדו (נטו) ש"ח 76. חברת הא$ קיבלה לידיה ש"ח

 22החישוב יהיה כלהל�: סכו$ "הדיבידנד המגול$" בידי חברת הא$  ,במסלול הזיכוי עקי' תבחר

 23. נניח כי מס ש"ח 100 יעמוד על – ידהיינו, ההכנסה הכוללת שעשויה לחוב במס ישראל –

 24. כנגד מס זה יינתנו שני ש"ח 25הוא  )"המס הלכאורי"(החברות הישראלי שעשוי לחול 

 25) וכ� זיכוי עקי' בשל מס החברות ששול$ ש"ח 4זיכויי$: זיכוי ישיר בגי� מס זר שנוכה כמקור (

 26המס יזוכו כנגד המס הישראלי, ויתרת  ש"ח 24). בס� הכל, ש"ח 20על ידי חברת הבת בחו"ל (

 27  ) בלבד. 1הישראלי לתשלו$ תהיה שקל אחד (

  28 

 29(יוער כי הזיכוי העקי' נית� באופ� יחסי בהתא$ לשיעור ההחזקה של חברת הא$ באמצעי 

 30כפי שיפורט  100%חזקה הוא שיעור הה בערעור זה השליטה בחברת הבת. אול$ במקרה הנדו�

 31  .כ� שאי� צור� בחישוב יחסי)בהמש�, 

 32 
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 1בי� א$ מדובר במקרה בו נית� זיכוי ישיר בלבד ובי� עשוייה להתעורר דומה כי אותה סוגייה  .6

 2לקזז הפסד עסקי כנגד  מוכרחהנישו$ הא$ א$ מדובר במקרה של מת� זיכוי עקי' בנוס': 

 3אמנ$ בשל נסיבות  הכנסתו ממקור זר לפני שייזקפו מסי החו# כזיכוי כנגד המס הישראלי?

 4זיכוי הנושא יוחדות לנוגע להוראות הפקודה המהעניי� הנדו� חלק מנימוקיה של המערערת 

 5לא יהיה זה הגיוני להתיר במבט ראשו� כללית יותר וכאמור הסוגייה היא עקי', אול$ לדעתי ה

 6 מחו"ל ובחרה במסלול הזיכוי העקי',ה דיבידנד ל"שימור הפסדי$" א� ורק לחברת א$ שקיב

 7 יכוי בשל מסי חו#. במקרי$ אחרי$ בה$ זכאי הנישו$ לז ולא להתירו

 8 

 9  נפנה עתה לתיאור נסיבות המקרה הנדו�.

 10 

 11 עובדות המקרה  .ב

 12 

 13 אינ"הצדדי$ אמנ$ לא הגישו רשימת עובדות מוסכמות, אול$ עובדות המקרה הבסיסיות  .7

 $14 אשר הגישו תצהירי עדות שנויות במחלוקת ועל פי הסדר דיוני בי� הצדדי$ לא נחקרו העדי

 15טיעוניה$ המשפטיי$ הצדדי$ סיכמו את  ,תצהירי$הטענות ובי בבכתעל סמ� האמור  ראשית.

 16  בכתב.

  17 

 18באמצעות  יפי�ובעק ,אשר עוסקת במישרי� ת היא חברה ציבורית תושבת ישראלהמערער .8

 19 שכרה, ניהול ואחזקה של נכסי מקרקעי�בה בענ' הנדל"�, ובי� היתרתאגידי$ בשליטתה, 

 20הכוללי$ משרדי$, מרכזי$ מסחריי$, מרכולי$, תחנות אוטובוס  הנ"ל נכסי$ה .מניבי$

 21 מרכזיות, פארקי$ תעשייתיי$ ומבני תעשיה. 

 22 

 23(להל�:  AMOT Investment Canada Ltdה בבעלות מלאה בש$ דרת בת תושבת קנבלמערערת ח .9

 24ה דנכס מניב בקנבשותפות ע$ צד שלישי רכשה אמות קנדה  2001בשנת  .)אמות קנדה

 25 נמכר הנכס ברווח.  2007י שנת הנכס הושכר לטווח הארו�. בשלה). "הנכס"(

 26 

 27שקלי$  במיליוני בהמש� ולהקל על הקורא, יירשמו הסכומי$ על מנת לפשט את הצגת הדברי$ .10

 28  , תו� עיגול$.חדשי$

 29 

 30 מיליו� ש"ח.  46על הרווח ממכירת הנכס אמות קנדה שילמה מס חברות קנדי בס�  .11

 31 

 32סכו$ קנדה חילקה דיבידנד לידי המערערת מתו� הרווח ממכירת הנכס. אמות  2008בשנת  .12

 33 ש"ח.מיליו�  178הדיבידנד היה 
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 1 

 2 מיליו� ש"ח. 25מסכו$ הדיבידנד הנ"ל נוכה במקור מס קנדי בס�  .13

 3 

 4 מיליו� ש"ח.  71(בהסתכמו  (מס החברות הקנדי וסכו$ הניכוי במקור  (על כ�, מסי החו#  .14

 5 

 6בעקבות  .שוט' בישראל עסקי הצהירה המערערת על הפסד 2008בדו"ח השנתי לשנת המס  .15

 7את ו ש"חמיליו�  35הסכ$ פשרה שנחת$ בי� המערערת לבי� המשיב הועמד ההפסד השוט' על 

 8 . 2009כהפסד מועבר לשנת המס  להעביר המערערתביקשה האמור  הסכו$

 9 

 10לפי  עקי'הזיכוי המסלול להחיל את בחרה המערערת , דיבידנד שנתקבל מאמות קנדהבאשר ל .16

 11, המתקבל ש"חמיליו�  224לעניי� זה סכו$ "הדיבידנד המגול$" עמד על (ג) לפקודה. 126סעי' 

 12מחיבור סכו$ הדיבידנד (ברוטו) וסכו$ מס החברות הקנדי. סכו$ הדיבידנד המגול$ הוכפל 

 13 דהיינו). 2008בשנת המס  27%(א) לפקודה (126החל בישראל לפי סעי' החברות מס בשיעור 

 14 61 גול$ (לפני זקיפת זיכויי$) הייתהלשיטת המערערת, חבות המס בישראל על הדיבידנד המ

 15הפחיתה את סכו$ מסי המערערת  הלכאורי מסכו$ המס הישראלי ).27%x224( ש"חמיליו� 

 16כ� שהחבות במס ישראלי  ),ש"ח מיליו� 71ששולמו בשל הדיבידנד המגול$ (בס� של  החו#

 17מיליו� ש"ח, אשר המערערת  10כוי בשל מסי$ זרי$ בסכו$ של התאפסה וא' נוצר עוד' זי

 18 ביקשה להעביר לשנות המס הבאות. 

  19 

 20  . ש"חמיליו�  35הפסד עסקי בס�  כאמור אלא מאי? למערערת היה .17

  21 

 22 דהיינו א$ ,פסדקיזוז הה לאחרלשיטת המשיב, יישו$ מסלול הזיכוי העקי' חייב להיעשות 

 23 לאחר קיזוז הפסד החייבת הכנסההאזי  ,ש"חמיליו�  224הייתה  מגול$הדיבידנד המהכנסה ה

 24ישראלי (בשיעור של החברות המס  במצב זה .ש"חמיליו�  189 על הדמיליו� ש"ח עמ 35בס� 

 25 71. תוצאת הענקת שני זיכויי$ בסכו$ כולל של ש"חמיליו�  51יהיה  ) לפני מת� זיכויי27%$

 26, תו� יצירת עוד' זיכוי בשל מסי$ זרי$ בסכו$ של איפוס המס הישראלי היא שוב ש"חמיליו� 

 27יתרה מזאת, לטענת  לא נותר כל הפסד להעברה. יישו$ שיטת המשיבבעקבות ש"ח. מיליו�  20

 28המשיב במקרה של שימוש בזיכוי עקי', עוד' זיכוי לא יועבר לשני$ הבאות, וזאת מכוח סעי' 

 29  (ה) לפקודה. 126

  30 

 31לא ישול$ בפועל מס ישראלי על הדיבידנד שהתקבל  מקרהבכל כי במקרה הנוכחי אפוא יודגש  .18

 32וקת היא הא$ נפקות המחל .א לפי שיטת המשיבמאמות קנדה, לא לפי שיטת המערערת וא' ל
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 1, הפסד ש"חמיליו�  35אגב יישו$ מסלול הזיכוי העקי' חייב "להיאכל" הפסד עסקי בהיק' של 

 2  שאולי יכול היה בעתיד להיות מקוזז כנגד הכנסות אחרות של המערערת? 

  3 

 4עוד יוער כי א$ צודק המשיב וקיימת חובה לקזז קוד$ כל את ההפסד העסקי כנגד ההכנסה  .19

 5הבחירה במסלול הזיכוי העקי' (לפיו אופס המס  בנסיבות המקרה הנוכחי מדיבידנד, עדיי�

 6על פני בחירה במסלול הזיכוי הישיר בלבד: במסלול הזיכוי רי) הייתה עדיפה הישראלי לגמ

 7. לאחר קיזוז הפסד עסקי מיליו� ש"ח 178ללא גילו$) הוא כאמור הישיר, סכו$ הדיבידנד (

 8, ש"חמיליו�  144נד בס� ידמדיב חייבת (לגישת המשיב) נותרת הכנסה ש"ח מיליו� 35בגובה 

 9כנוסחו  לפקודה (ג)126בהתא$ לסעי'  25%כאשר המס הישראלי על סכו$ זה (בשיעור של 

 10. לאחר זיכוי בגי� המס הקנדי שנוכה במקור ש"חמיליו�  36 לכדי) היה מגיע 2008 בשנת

 11 ש"חמיליו�  11) הייתה נותרת יתרת מס ישראלי לתשלו$ על ס� ש"חמיליו�  25מהדיבידנד (

 12 בקירוב. 

 13 

 14 קה מסגרת החקי  .ג

  15 

 16 2003כידוע, בעקבות רפורמה מקיפה בשיטת המיסוי אשר הונהגה בדי� הישראלי בשנת  .20

 17), תושב ישראל חב במס ישיר (מס הכנסה או מס לפקודת מס הכנסה 132במסגרת תיקו� מס' (

 18חברות, לפי העניי�) על כל הכנסותיו, ה� אלו אשר הופקה בתו� תחומה של מדינת ישראל וה� 

 19כדי�  זרבאופ� עקרוני, די� הכנסה ממקור  ממקורות המצויי$ מחו# למדינה.אלו אשר הופקו 

 20 עולמי. (. לפי שיטה זו, זיקת התושבות מצדיקה מיסוי על בסיס כללמקומיממקור הכנסה 

  21 

 22  רישא לפקודה:  2החבות במס ישראלי על הכנסה ממקור זר נובעת מהוראות סעי'  .21

  23 

"� 24על הכנסתו של אד� תושב ישראל שהופקה או  ...מס הכנסה יהא משתל

 25  "....שנצמחה בישראל או מחו% לישראל

  26 

 27עוסק במיו� ההכנסות, לפי סוגיה�, בי� אלו  )"מקו� הפקת ההכנסה"( א לפקודה4סעי'  .22

 28נקבע כי מקו$  הכנסה מדיבידנדשהופקו בישראל לבי� אלו שהופקו מחו# לישראל. לגבי 

 29. במקרה הנוכחי בו של חבר בני האד� משל� הדיבידנד""מקו� מושיהיה  הפקתה או צמיחתה

 30היה בקנדה ועל כ� הדיבידנדי$ אשר חולקו על  אמות קנדהאי� מחלוקת כי מקו$ מושבה של 

 31  ) לפקודה). 10א(א)(4ידיה הופקו בקנדה, ולא בישראל (סעי' 

  32 

 33היא חבר בני אד$ תושב ישראל וככזה היא חייבת  ,אשר קיבלה את הדיבידנד הנדו�המערערת,  .23

 34אד� יוטל מס �בני�על הכנסתו החייבת של חבר" :קודה(א) לפ126במס חברות בהתא$ לסעי' 



  

  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 
  2017יוני  25  

  מ נ' פקיד שומה למפעלי� גדולי�"אמות השקעות בע 48642�02�14 ע"מ
  

  

 30מתו�  6

 1הכנסה לפקודה כ" 1מוגדר בסעי'  חייבת""הכנסה נזכיר כי המונח  .'"מס חברות'שייקרא 

 2 ".לאחר הניכויי�, הקיזוזי� והפטורי� שהותרו ממנה לפי כל די"

 3 

 4מיסוי כאמור על בסיס תושבות (לגבי תושבי ישראל) חוש' את הנישו$ לאפשרות של כפל מס  .24

 5כאשר מקורות ההכנסה ה$ זרי$: הוא יחוב במס ישראלי ללא קשר למקו$ הפקת ההכנסה 

 6 והוא עלול להתחייב במס זר אשר יוטל על ידי המדינה בה הופקה ההכנסה בפועל.

 7 

 8למניעת כפל מס כאמור.  הדרכי$פקודת מס הכנסה מסדיר את ל 'ככלל, הפרק השלישי לחלק י .25

 9ו$ אמנת מס בי� מדינת ישראל לבי� המדינה הזרה בה הופקה קיההסדר בפרק זה איננו תלוי ב

 10כפופות להוראות  השלישי הנ"ל הוראות הפרק ,ההכנסה, א$ כי כאשר אמנה כזו קיימת

 11 (א) לפקודה.196האמנה, כמצוות סעי' 

  12 

 13 מניעת בדבר קנדה ובי" ישראל מדינת בי" אמנה(" קנדה ע$ הקודמתבמקרה דנ� חלה האמנה  .26

 14ביו$  מהנחת אשר )"הו" ועל הכנסה על מסי� לגבי ממס התחמקות כפל ומניעת מסי

 15  )) קבעה כדלקמ�:3(23וההוראה הרלבנטית (סעי'  )21.7.1975

  16 

� 17 בהתא� אשר השתכרויות, או הכנסה רווחי�, מפיק ישראל שתושב "מקו

 18 דיני להוראות בכפו) ישראל, בקנדה, מס עליה� להטיל אפשר זאת להוראות אמנה

 19 ששול� למס השווה סכו� אד� אותו על הישראלי כניכוי מהמס תרשה ישראל,

 20 הניכוי מת" לפני החישובי� לפי אשר המס על חלק יעלה לא הניכוי אול� בקנדה.

 21 בקנדה." מס עליה� להטיל פשרהשתכרויות שא או הכנסה לרווחי�, לייחסו יש

  22 

 23  יה במחלוקת נעו# בהוראות האמנה. $ לא טענו כי פתרו� לסוגייה השנוהצדדי$ עצמ

  24 

 25דהיינו הטלת מס על ידי  (על פי פרק שלישי לחלק י' לפקודה, מיסוי כפול במישור הבינלאומי  .27

 26בגי�  נמנע באמצעות מת� זיכוי (שתי מדינות שונות על אותה הכנסה המופקת בידי אותו נישו$ 

 27  המס הזר שהוטל. 

  28 

 29  (א):200ה בפרק שלישי היא סעי' וראת הזיכוי הבסיסית המצויה

  30 

 31מסי חו%, כשה� מתורגמי� לשקלי� חדשי�, ששולמו על הכנסות חו% החייבות "

 32במס בישראל, יותרו בזיכוי כנגד מסי ישראל לפי פקודה זו בהתא� להוראות סימ" 

 33  "זה.

  34 
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 1, באשר ה�(א), מסי חו# מותרי$ בזיכוי כנגד מסי ישראל 200על פי הוראות סעי'  כי יי�וצי

 2זק' כזיכוי כנגד יהוא כללי: מסי חו# המוטלי$ על הכנסה ממקור זר פלוני עשויי$ לה והחשבו�

 3או א' כנגד מסי  ,ישראל על הכנסה ממקור זר אחר יישראל על אותה הכנסה, כנגד מס ימס

 4  ישראל על הכנסה ממקור ישראלי. 

  5 

 6כנגד מסי ישראל הינו כפו' למספר מגבלות. בהקשר  הנית" לזיכויסכו$ מסי החו#  ,יחד ע$ זאת .28

 7  הנוכחי, חשוב להצביע על שתי מגבלות כאמור:

  8 

 9לא יופחתו מסי חו% ששולמו בשל הכנסת חו% הפטורה "(א) קובע כי 201סעי'  )א(

 10  "ממס בישראל.

  11 

 12סכו� הזיכוי ממס חברות שלו זכאי חבר בני אד� תושב " (א) קובע כי203סעי'  )ב(

 13ישראל לפי הוראות סימ" זה, בשל הכנסות חו% ממקור פלוני לא יעלה על סכו� מס 

 14  "החברות שבו הוא חייב בשל אות" הכנסות.

  15 

 16הכנסות חו% "כ לפקודה 199מוגדר בסעי'  ""הכנסות חו% ממקור פלונילעניי� זה הביטוי 

 17, בניכוי 3, בחלק ה או בחלק ה2כשה" מסווגות לפי מקורות ההכנסה, הקבועי� בסעי) 

 18   "הכל לפי הוראות הפקודה. ,ההוצאות המותרות מה" וההפסדי� שהותרו בקיזוז כנגד"

  19 

 20(א) (בצירו' ההגדרה 203סיווג הכנסות החו# לפי מקורותיה$ השוני$ לצור� יישו$ סעי' 

 21  כאמור) מכונה בעגה המקצועית "שיטת הסלי$".  199המצוייה בסעי' 

  22 

 23בשל מסי חו# "כנגד מסי ישראל" ואילו סעי'  בהתרת הזיכויעוסק  (א)200אמור מעתה: סעי' 

 24רק  (א).200סעי' במסגרת יפה כזיכוי ת� לזקהני בלת סכו� מסי החו%בהג(א) עוסק 203

 25 ת בנפרדמגבלת סכו$ הזיכוי בגי� מסי חו# מיושמ "שיטת הסלי$" לפיהנהוגה בהקשר האחרו� 

 26  לגבי מקורות ההכנסה השוני$. 

  27 

 28' מעוג� בשתי קיכאמור, במקרה הנוכחי בחרה המערערת ליהנות מזיכוי עקי'. הסדר הזיכוי הע .29

 29 (ב). 203 (ג) לפקודה וסעי'126הוראות משלימות, סעי' 

  30 

 31  קבע לאמור: )2008 לפקודה (כנוסחו בשנת 126סעי' 

  32 

 33, 'מס חברות'מס שייקרא אד� יוטל �בני על הכנסתו החייבת של חבר (א) .126"

 34  .27%בשיעור של 



  

  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 
  2017יוני  25  

  מ נ' פקיד שומה למפעלי� גדולי�"אמות השקעות בע 48642�02�14 ע"מ
  

  

 30מתו�  8

 1בחישוב ההכנסה החייבת לפי סעי) קט" (א) לא תיכלל הכנסה מחלוקת רווחי�  (ב)

 2שנתקבלו במישרי" או או מדיבידנד שמקור� בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל 

 3אד� אחר החייב במס חברות וכ" לא תיכלל הכנסה שנקבע �בני בעקיפי" מחבר

 4  לגביה שיעור מס מיוחד.

 5על הכנסתו החייבת של חבר בני אד� מדיבידנד על א) הוראות סעי) קט" (א),  (ג)

 6שמקורו בהכנסות שהופקו או שנצמחו מחו% לישראל, וכ" מדיבידנד שמקורו מחו% 

 7; ואול� א� לפי בקשת החברה הנישומה 25%לישראל, יוטל מס חברות בשיעור של 

 8או על פי הסכ� למניעת כפל מס יש להביא בחשבו" את מסי החו% שהוטלו על אותו 

 9נד ועל ההכנסה שממנה חולק הדיבידנד, יראו את ההכנסה מדיבידנד דיביד

 10כהכנסה בגובה הדיבידנד המגול� ויוטל עליה מס חברות בשיעור הקבוע בסעי) קט" 

 11  (א);

 12  –בסעי) זה 

'� 13סכו� ההכנסה מדיבידנד בתוספת מס ששול�  – 'הדיבידנד המגול

 14  על ההכנסה שממנה חולק הדיבידנד;

 15חברה שקיבלה דיבידנד מחברה אחרת שבה היא  – 'החברה הנישומה'

 16החברה  �או יותר מאמצעי השליטה (להל" בסעי) זה  �25%מחזיקה ב

 17  האחרת);

 18לרבות הכנסה שמקורה בחברה  – 'הכנסה שממנה חולק הדיבידנד'

 19  לפחות; 50%המוחזקת במישרי" בידי החברה האחרת בשיעור של 

 20  .88כהגדרת� בסעי)  – 'אמצעי שליטה'

 21חישוב המס החל על פי סעי) קט" (ג), יינת" זיכוי מהמס בגובה מס החברות ב (ד)

 22שבו חויב חבר בני האד� מחלק הדיבידנד על ההכנסה שממנה שולמו הרווחי� או 

 23הדיבידנד כאמור בסעי) קט" (א), ושיעור המס הכולל שיחול על פי סעי) קט" (ג), 

 24  לא יעלה על  השיעור הקבוע בסעי) קט" (א).

25� הזיכוי כאמור בסעי) קט" (ד) ובחלק י' פרק שלישי, לא יעלה על המס סכו (ה) 

 26  א.205החל לפי סעי) קט" (ג) ולא יחולו הוראות סעי) 

 27קיבל חבר בני אד� דיבידנד, וכנגד ההכנסה ממנו קוזז הפסד, ולאחר מכ" חילק  (ו)

 28ו שול� חבר בני האד� את הדיבידנד לבעלי מניותיו, יראו לעני" סעי) קט" (ג), כאיל

 29  ".25%בשל הדיבידנד מס חברות בשיעור של 

  30 

 31  לפקודה מורה: (ב)203סעי' 

  32 
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 1(ג), 126כללה הכנסת החו% דיבידנד אשר החברה הנישומה, כהגדרתה בסעי)  (ב)"

 2(א), או שעל פי הסכ� למניעת 126ביקשה לשל� לגביה מס בשיעור הקבוע בסעי) 

 3החו% על אותו דיבידנד, אשר אינ� כפל מס יש להביא בחשבו" לעני" הזיכוי את מסי 

 4מוטלי� במישרי", ייווס) הדיבידנד המגול� לכלל הכנסות החברה ויינת" זיכוי 

 5בגובה מסי החו% שאינ� מוטלי� במישרי" על אותו דיבידנד, בתוספת מסי החו%; 

 6  "כלל הזיכוי בסעי) זה לא יעלה על סכו� המס החל על דיבידנד כאמור.

  7 

 8לבחור  אפוא ישראל המקבלת דיבידנד מחברה תושבת חו# רשאית באופ� כללי חברה תושבת .30

 9  בי� שני מסלולי$ של זיכוי בגי� מסי חו#:

  10 

 11 ישראלילפי המסלול הראשו�, סכו$ הדיבידנד (ברוטו) שחולק על ידי החברה הזרה יחוייב במס 

 12וזיכוי ("זיכוי ישיר") יינת� עבור מס זר אשר נוכה  )25%(שיעורו הוגבל ל 2008(אשר בשנת 

 13שול� הדיבידנד. זיכוי ישיר כאמור איננו מביא בחשבו� את המס הזר אשר  במקור בגי� חלוקת

 14  בקשר להכנסה שממנה חולק הדיבידנד. זרההעל ידי החברה 

  15 

 16 27%ה מלא (ששיעורו הי לפי המסלול השני, החברה הישראלית יכולה לבחור לשל$ מס חברות

 17"דיבידנד מגול$", הכולל ה� את הדיבידנד (ברוטו) שחולק בפועל  על סכו$ הקרוי )2008בשנת 

 18על ההכנסה ממנה חולק הדיבידנד. כנגד מס החברות הישראלי  וה� את המס הזר שהוטל

 19המגול$ יינתנו שני זיכויי$ שוני$: זיכוי ישיר בגובה המס הזר שנוכה  המוטל על הדיבידנד

 20חלוקת הדיבידנד, ו"זיכוי עקי'" בגובה המס הזר בו נשאה החברה הזרה בקשר במקור בגי� 

 21  חולק הדיבידנד.  להכנסה ממנה

  22 

 23התוצאה הכלכלית של יישו$ המסלול השני והענקת הזיכוי העקי' היא מיסוי החברה  .31

 24הישראלית כאילו היא עצמה ניהלה את העסק בחו# לאר# ממנו נבעה ההכנסה המחולקת. יש 

 25הבחירה שר חילקה את הדיבידנד. מסיבה זו, הרמת מס� ושיקו' החברה הזרה אבכ� מעי� 

 26שליטה ממשית במניות  בה$ לחברה שמקבלת את הדיבידנד במסלול השני מוגבלת למקרי$

 27  :)2004( מיסוי בינלאומידג� בספרה  מסבירה המלומדת צ'כ� החברה המחלקת. 

  28 

 29הבת �במס שילמה החברההא� להתחשב �"מנגנו" הזיכוי העקי) מאפשר לחברה

 30 הא� את ההכנסה הזרה בעצמה.�ממש כאילו הפיקה החברה

 31הטענה המקובלת בזכות הזיכוי העקי) היא שיש בו כדי להשוות את מעמד" של 

 �32לאר% באמצעות סניפי� למעמד" של חברות הפועלות בחו%�ת הפועלות בחו%וחבר

 33, שהרי חברות לאר% באמצעות חברות בנות זרות. א/ טענה זו אינה מדוייקת

 34בנות (שאינ" חברות נשלטות זרות) נהנות מ" העובדה �הפועלות באמצעות חברות
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 30מתו�  10

 1שכל עוד לא החזירו את רווחיה" ארצה, אי" ה" כפופות לנטל המס הישראלי. כאשר 

 2מדובר בחברות הפועלות במדינות ששיעורי המס שלה" נמוכי� משיעור המס 

 3שויה ההטבה להיות משמעותית הישראלי, ובמיוחד בהשקעות לטווח ארו/, ע

 4  .)125(עמוד  כאמור."

  5 

 6(ג), רואי$ את הכנסתה 203((ב) ו203, (ג)126כתוצאה מהחלת$ של סעיפי$  ,מקרה דנ�לבאשר  .32

 7הרווח ה שממנה חולק הדיבידנד, דהיינו של המערערת מהמקור הקנדי ככוללת ג$ את ההכנס

 8ואילו מסי החו# הניתני$ לזיכוי כנגד מסי ישראל כוללי$ ה� את מס החברות  ,ממכירת הנכס

 9  וה� את המס הקנדי שנוכה במקור בגי� חלוקת הדיבידנד.  רווח האמורהקנדי על ה

  10 

 11 תמצית טענות הצדדי�   .ד

  12 

 13ע"פ פירוש תכליתי,  "עמדת המערערת היא כי דתה במילי$ אלו:מהמערערת מסכמת את ע .33

 14הפסדי� כנגד  'הוראות פקודת מס הכנסה... אי" להורות למערערת 'לבזבזצודק וראוי של 

 15הכנסות החייבות בשיעור מס נמו/, מקל וחומר, אי" לדרוש הימנה לקזז הפסד כלשהו כנגד 

 16 (מתו� המבוא לסיכומי המערערת). הכנסות שאינ" חייבות במס כלל."

 17 

 18דיני קיזוז  בפירוש וביישו$ להקלה מהפסיקה כי ככלל הגישה השלטת היא דָ מֵ המערערת לְ  .34

 19אי� לאל# נישו$ לקזז  ,בהתא$ לגישה זו ה.פיסקאלית ראוי הפסדי$, כעניי� של מדיניותה

 �20 היתר, מפנה בי .הפסד כנגד הכנסה מועדפת אשר ממילא חייבת בשיעור מס נמו�, א$ בכלל

 21 רחובות שומה פקיד' נ' ואח אילנה דמארי 4489/13 א"ע+  4157/13 א"עהדי� המערערת לפסקי 

 22 2/69 א"ע; )3.2.2015 ביו$ פורס$( 'ואח רחובות שומה פקיד' נ' ואח הירשזו" אברה� ,'ואח

 23; )5.6.1969 ביו$ פורס$( 7 אביב תל השומה פקיד' נ מ"בע לביטוח ישראלית חברה, נסיונל לה

 24 מ"בע בתעשיה השקעות בטו" מודול חברת' נ גדולי� למפעלי� השומה פקיד 2895/08 א"ע

 25 3 אביב תל שומה פקיד' נ מ"בע לינק � ספידי 13(07(46960 מ"ע ;)21.2.2010(פורס$ ביו$ 

 26כבוד השופט  המשפט המוכר, מפרי עטו של נכתב נסיונל לה. בעניי� )5.7.2015 ביו$ פורס$(

 27עשה את כוונת המחוקק לפטור הכנסות נ"...א� נל/ לשיטתו של פקיד השומה,  ויתקו�, לפיו

 28 לפלסתר." אלו ממס חברות

 29 

 30[על " לפחות "ברמה הכלכלית", וכי ,משיכה המערערת וגורסת כי הפסד לצרכי מס הוא "נכס"מ .35

 31כפי  'מאז" החיי�'שיווצר אצל אד� הפסד עליו ראשית להוציא יותר ממה שקיבל, ולכ" ב מנת]

 32. הואיל והיווצרותו 'הפסד'עומד כנגד סכו� שאד� הוציא עבורו כ/ ג� יש לראות ב 'נכס'ש
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 30מתו�  11

 1משתק)  'נכס'כפי ש 'מאז" החיי�'כתוצאה מהוצאת כס) במידה רבה יותר מקבלתו, ולכ" ב

 2 לסיכומי המערערת).  55(סעי'  שצבר." 'הפסד'בסכו� שהוציא אד� כ/ יש לראות ב

  3 

 4למעשה, הפסד אינו אלא צידו האחר של הרווח. הפסד שקול לרווח, וכפי שבוודאי " ובהמש�:

 5לראות בהפסד כנכס קנייני אשר פגיעה בו תעשה ע"פ הוראה רווח הינו נכס, כ/ ג� יש 

 6מכא", כי המשיב בהפעלת שיטת חישוב המס לגישתו, פוגע בנכס  ...מפורשת ובאופ" מידתי

 7קנייני של המערערת בניגוד להלכות ולפסיקה ותכלית המחוקק להטיב ע� הנישו� בסוגיה 

 8  לסיכומי המערערת).  66(ו 58(מתו� סעיפי$  זו."

  9 

 10"מבחינה מעשית אי" הבדל בי" הכנסה מדיבידנד מחברה זרה המערערת כי: ס' טוענת בנו .36

 11(ג) 126ממס בהתא� למנגנו" הזיכוי העקי) הקבוע בסעי)  מחו"ל, הפטורה אפקטיבית

 12(ב) 126לפקודה, לבי" הכנסה מדיבידנד בי" חברתי שאינה מהווה הכנסה לפי הוראת סעי) 

 13הכנסה שאינה חייבת במס בפועל, דינה כדי" הכנסה לפקודה. דהיינו, תטע" המערערת כי 

 14  .לסיכומי המערערת) 67(סעי'  פטורה."

  15 

 16כש$ שדיבידנד המחולק בי� שתי חברות תושבות ישראל הוכר בפסיקה כהכנסה "פטורה" 

 17 השומה פקיד' נ מ"בע תקשורת פישמ"�בראו" 3892/13 א"ע ראו –(ג) לפקודה 18(לעניי� סעי' 

� 18להגדיר כהכנסה פטורה ג$ דיבידנד "שאינו חייב , יש )8.6.2015פורס$ ביו$ , גדולי� למפעלי

 19לסיכומי המערערת). ומכא�  71(ו 70אפקטיבית במס" בשל מת� זיכוי בגי� מסי$ זרי$ (סעיפי$ 

 20תחול עליה ההלכה הפסוקה לפיה אי�  הדיבידנד פטורה למעשה ממס ישראלי,א$ הכנסת 

 21  פטורה ממס. כנגד הכנסה ה הפסד מחייבי$ קיזוז

  22 

 23כדי לסייע  –נשוב בהמש�  אליה� –(ג) לפקודה 28המערערת א' גורסת כי יש בהוראות סעי'  .37

 24לה; על פי הסעי' האמור, במקרי$ מסויימי$ שמורה לנישו$ זכות שלא לקזז הפסד א$ הקיזוז 

 25 איננו כדאי. 

 26 

 27א$ פקודה תומכת במסקנה כי כאשר חברת (ג) ל126של סעי'  כמו כ�, לשיטת המערערת לשונו .38

 28בוחרת במסלול הזיכוי העקי' חל מנגנו� חישוב מיוחד המבוסס על "הכנסה" (ברוטו) ולא על 

 29  "הכנסה חייבת" כרגיל. 

 30 

 31או בהכנסה החייבת  'הכנסה פטורה'אי" עסקינ" ב"לעומת זאת פותח ומדגיש כי  המשיב .39

 32  .לסיכומי המשיב) 3(מתו� סעי'  ."25%, אלא בהכנסה חייבת בשיעור של 0%בשיעור מס 

 33 
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 30מתו�  12

 1מדיבידנד חו"ל יש לחשב בהתא�  את ההכנסה החייבת" ,המשיבלפי טיעונו המרכזי של  .40

 2(ג) לפקודה) לאחר ניכוי הוצאות והפסדי� 126לסכו� הדיבידנד המגול� (כמשמעותו בסעי) 

 3יש לחשב את  ,לאחר קביעת סכו� ההכנסה החייבת ,לפי הוראות הפקודה, ורק לאחר מכ"

 4סכו� מס החברות הישראלי החל לגביו, ולזכות כנגד המס הישראלי את סכו� מסי החו% 

 5  לסיכומי המשיב).  14(סעי'  ששולמו בחו"ל."

 6 

 7ככלל, כאשר באי� לחשב "לאחר סקירת הוראות הפקודה הנוגעות לסוגייה, מסכ$ המשיב:  .41

 8יינו הכנסה לאחר ניכויי�, ביחס להכנסה חייבת, דה את המס לתשלו�, חישוב זה ייעשה

 9קיזוזי� ופטורי�. כ/ ג� בענייננו. הכנסתה החייבת של המערערת הינה ההכנסה לאחר קיזוז 

 10ההפסד העסקי. לאחר קיזוז ההפסד, יחושב סכו� המס המתחייב על הכנסת דיבידנד מחו"ל, 

 11 תו/ מת" זיכוי מס זר ששול� בחו"ל. 

 12כל יש לקזז כנגד ההכנסה את ההפסדי� ורק  הנה כי כ", המחוקק קבע מפורשות כי ראשית

 13  .לסיכומי המשיב) 37(ו 36(סעיפי$  "לאחר מכ" יגיע תורו של הזיכוי.

  14 

 15אי" ולא יכולה להיות "(ג) על המקרה דנ� גורס המשיב כי 28באשר לתחולתו האפשרית של סעי'  .42

 16עולה על ', וא) לא על כ/ ששיעור המס החל עליה 'הכנסה חייבת'מחלוקת על כ/, שהמדובר ב

 17(ג) לפקודה. על כ", היה על המערערת לנצל 28. משמע לא התקיימו במערערת תנאי סעי) '20%

 18, כנגד ס/ כל הכנסתה החייבת, והכנסת הדיבידנד בכלל 2008את ההפסד העסקי בשנת המס 

 19  לסיכומי המשיב).  47(סעי'  זה."

 20 

 21תמנת בפסיקה לגבי אפשרויות קיזוז הפסדי$, מעיר המשיב כי מגמה המרחיבה המסלגבי ה .43

 22"בענייננו לשו" החוק ברורה ועל כ" הדבר נכו� כאשר קיי$ חוסר בהירות במילות החוק ואילו 

"� 23 לסיכומי המשיב).  56(סעי'  אי" להחיל גישה מרחיבה בקיזוז הפסדי

 24 

 25 בשל מסי חו# בעוד) זיכויחלוקי$ בעניי� זכות השימוש היו יש לציי� כי הצדדי$ א' כא�  .44

 26א לפקודה, ולפיו נית� 205. הכלל בעניי� עוד' זיכוי נמצא בסעי' והעברת העוד' לשני$ הבאות

 27לנצל עוד' זיכוי שנוצר בשנת מס אחת במש� חמש שנות מס עוקבות וזאת א� כנגד מס ישראלי 

 28 . מקור מאותוהמוטל בקשר להכנסות חו# 

 29 

 30לא יחולו כי "...(ה) לפקודה קובע לגביו 126סייג, וסעי'  קיי$ לכאורה זיכוי עקי)לגבי  אול$

 31מציינת עצמה . אי� צור� להידרש למחלוקת בנושא זה כי הרי המערערת א"205הוראות סעי) 

 32והחברות הבנות שלה תתמקד  "פעילותה של המערערתהוחלט כי  2005כעובדה כי החל משנת 

 33לא נותרו בידי [מושא המחלוקת],  "לאחר מכירת הנכס בקנדהוכי  בלבד"בנדל"" בישראל 
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 1אי" למערערת משמעות כלשהי להותרת חלק המערערת נכסי� נוספי� בחו"ל (לאור זאת 

 2  . )"הזיכוי העקי) בידיה

 3  ). במקורה לסיכומי המערערת; ההדגשה איננ 19(20 (סעיפי$

  4 

 5 דיו"  .ה

  6 

 7  פתח דבר

  8 

 9ניי�, הגעתי למסקנה במכלול הוראות הפקודה הנוגעות לעלאחר שקילת טיעוני הצדדי$ ועיו�  .45

 10א$ בכל מקרה לא  :אמנ$ טיעונה של המערערת עשוי לכבוש את הלב כי הדי� ע$ המשיב.

 11דר� ניצול הפסד ולא בדר� זיכוי בגי�  זו מדוע להגיע לתוצאה ,ישול$ מס ישראלי על הדיבידנד

 12המודרנית גישה כלכלית וא' בפסיקה  למצואאכ�, נית� זיכוי שמגיע על פי די�? ו –מסי$ זרי$ 

 13כאשר כוונת המחוקק באה לידי ביטוי זו מגמה אול$  מרחיבה בנושא השימוש בהפסדי$.

 14לות יהחוק המתפרשת תומכי$ באימו# גישה מקלה, ומהוראת והטע$ הכלכלי העומד בבסיס 

 15נקודת "כי  בטו" מודולהטעי$ כבוד השופט עמית בעניי�  החוק סובלות פירוש כאמור. ברוח זו

 16בהירות בדבר היק) תחולת דיני קיזוז ההפסדי�, יש לבכר, �המוצא היא כי כאשר קיי� חוסר

 17 ."בדר/ כלל, גישה המביאה להרחבת התחולה על פני גישה המביאה לצמצומה

  18 

 19באופ� כלכלי ותכליתי, א� אני מסכי$ ע$ המערערת כי דיני קיזוז ההפסדי$ צריכי$ להתפרש  .46

 20לת הוראותיה, סדר שמהווה שיטת מיסוי קודה מכתיבה סדר לוגי ונהיר להפעכאשר הפ

 21מקרה מסויי$ הסדר ולהתעל$ מ� השיטה רק מפני שבאי� הצדקה לסטות מ�  ,קוהרנטית

 22התוצאה נראית קשה על פניה. יש ער� ג$ בשמירה על קוהרנטיות השיטה, ולו כדי להבטיח 

 23  י� הנישומי$ בהפעלת הוראות החוק. שוויו� ב

  24 

 25את ההפסד  2008 מערערת לקזז בשנתהתירו ל(א) לפקודה 28כי הוראות סעי'  מובהר כבר כא� .47

 26  (א) קובע כי:28סעי' הקנדי. דיבידנד ההעסקי שנוצר לה באותה שנה כנגד ההכנסה מ

  27 

 28נישו� יד בשנת המס ושאילו היה ריווח היה �הפסד שהיה לאד� בעסק או במשלח"

 29לפי פקודה זו, נית" לקיזוז כנגד ס/ כל הכנסתו החייבת של אותו אד� ממקורות 

 30  "אחרי� באותה שנת מס.

  31 

 32 "הפסד שהיהלפקודה, הד� ב 29יוער כי אי� אנו נדרשי$ במקרה הנדו� להוראות סעי' עוד 

 33  כא� מקור ההפסד היה בישראל.  ;מחו% לישראל"

  34 
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 30מתו�  14

 1  מ" הקל אל הכבד

  2 

 3זיכוי בגי� מסי חו# נית� כנגד מסי ישראל העשויי$ לחול על  ככלללדעתי אי� מקו$ לספק כי  .48

 4  של הנישו$.  ההכנסה החייבת

  5 

 6(א) לפקודה, המורה כי הזיכוי יינת� 200מצינו כי זיכוי רגיל בגי� מסי חו# נית� מכוח סעי' 

 7: "מס 199המונח "מסי ישראל" מוגדר בפשטות בסעי'  ."לפי פקודה זו ישראל י"כנגד מס

 8סכו$ המס הישראלי הלכאורי יש לחשב את  הכנסה ומס חברות". אי� כל רמז בהוראות אלו כי

 9  .פסדי$הת את עניי� קיזוז הרוידת הפקודה אלא בנטרול ההוראות המסהוראו מכלוללפי שלא 

  10 

 11 ) מסבירי$:2008( הדי" בישראל –מיסוי בינלאומי המחברי$ לוי ואסנפי בספר$  .49

  12 

 13"ודוק: קביעת החבות במס בישראל בגי" הכנסות החו% השונות איננה קשורה 

 14להוראות מנגנו" הזיכויי�. מ" הבחינה הרעיונית, עיסוק בסוגיית הזיכויי� באה 

 15לאחר שנקבעה כבר חבות המס בישראל. נוכח השיטה הפרסונלית שאומצה 

 16ות שראל. חבחייבת במס בי ישראל בכל רחבי העול�בישראל, הכנסתו של תושב 

 17 – 'ישראליות'ממש כש� שהדבר כ" ביחס להכנסות  –המס בגי" הכנסות החו% 

 18נקבעת לפי הוראות הפקודה. בתו/ כ/ נקבעת ההכנסה החייבת, ומוחלי� על הכנסה 

 19חייבת זו שיעורי המס הרלוונטיי�. בשל השיטה הפרסונלית החלה בישראל, חבות 

 20יחס לכל תושב ישראלי נקבעת על כלל הכנסתו באר% ומחוצה לה. הכנסות המס ב

 � 21החו% מצטרפות להכנסות המקומיות של הנישו� וממוסות כסכו� אחד, בהתא

 22לשיעורי המס החלי� עליו. כ/, חברה תושבת ישראל נישומה בדר/ כלל בשיעור מס 

 23  מס...תושב ישראל ממוסה לפי מדרגות אחיד (מס החברות), ואילו יחיד 

 24א/ לש� קביעת התקרה ביחס למנגנו" הזיכויי�, אי" אנו מעונייני� בחבות המס 

 � 25הכוללת של הנישו� הישראלי בגי" ס/ הכנסתו החייבת באר% ומחוצה לה. לש

 26הכנסות החו%, וג� חבות זו עלינו מטרה זו, אנו מתענייני� א/ ורק בחבות המס בגי" 

 27  .)288(289 י$מוד(ע לפי מקורות ההכנסה השוני�." 'לפרק'

  28 

 29  באופ� סכמתי, תהלי� זקיפת הזיכוי בגי� מסי חו# מורכב משלבי$ אלה:  .50

  30 

 31: איתור תקבולי$ (ממקורות בישראל ובחו"ל) שה$ בבחינת "הכנסה" שלב ראשו�(א) 

 32  (ברוטו) בהתא$ לפקודה. 

  33 
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 30מתו�  15

 1: חישוב ההכנסה החייבת הכוללת על ידי הפחתת ניכויי$, קיזוזי$ שלב שני(ב) 

 2  ופטורי$ מההכנסה. 

  3 

 4  י: פבעניי� זה מסבירי$ לוי ואסנ

  5 

 6לש� מיסוי ההכנסה הזרה בישראל, אי" לקחת סכו� ההכנסה החייבת כפי 

 � 7שחושבה במדינה הזרה, אלא יש לחשבה מחדש (בי" היתר מבחינת ניכויי

 ,� 8כלל . (ופטורי�) כאילו הופקה בישראל, בהתא� לכללי הפקודהמותרי�, קיזוזי

 9סכומי� 'לפקודה, שלפיה הכנסה כוללת ג�  1בסעי)  'הכנסה'ה רזה נובע מההגד

 10'הכנסה , וכ" מ" ההגדרה 'שנקבע לגביה� בכל די" שדינ� כהכנסה לעני" פקודה זו

 11זוזי� הכנסה לאחר הניכויי�, הקי' באותו סעי), הקובעת כי זו תהא חייבת'

 12. כלומר, את ההכנסה הזרה החייבת יש לחשב 'והפטורי� שהותרו ממנה לפי כל די"

 13בהתא� לכללי הניכויי�, הקיזוזי� והפטורי� שבדי" הישראלי, ולא בהתא� לאלה 

 14  )43, כולל הערת שוליי$ 258(עמוד  ".)שבדי" הזר

    15 

 16: חישוב המס הישראלי החל על ההכנסה החייבת בהתא$ להוראות שלב שלישי(ג) 

 17  הפקודה (תו� יישו$ שיעורי המס ומדרגות המס המתאימי$). 

  18 

 19: חישוב מסי החו# הניתני$ לזיכוי כנגד מסי ישראל, וזאת על ידי יישו$ שלב רביעי(ד) 

 20המגבלות הקבועות בפקודה, לרבות יישו$ "שיטת הסלי$". יישו$ שיטת הסלי$ 

 21רו�, בי� היתר, בחישוב (היפותטי, למעשה) של סכו$ המס הישראלי העשוי לחול על כ

 22... בניכוי ההוצאות "הכנסות חו%"הכנסות החו# ממקור פלוני", כאשר האחרונות ה� 

 23  . המותרות מה" וההפסדי� שהותרו בקיזוז כנגד" ..."

  24 

 25  כותבי$ כ�:  לוי ואסנפי

  26 

 27למקורות שוני�, הוצאות מתאימות, ולכ" יש לייחס לכל אחת מ" ההכנסות שסווגו "

 28ג� אות" יש לסווג בהתא�; ולבסו), יש לסווג באותה הדר/ ג� הפסדי� שהותרו 

 29  .)266(עמוד  "בניכוי כנגד ההכנסה הזרה.

  30 

 31תרי�, ינוכו הוצאות בהתא� לדי" ומ" ההכנסה, לפני הניכויי� והקיזוזי� המ"

 32כל ניכוי הוצאה או קיזוז הפסד בישראל, ויקוזזו הפסדי� בהתא� לדי" בישראל. 

 33שנעשה במדינה הזרה בניגוד לדי" בישראל, לא יותר. ולהפ/: ניכוי הוצאה או קיזוז 

 34הפסד שלא הותר במדינה הזרה ומותר לפי הדי" בישראל, יובא בחשבו" בחישוב 

 35  ).291(292 י$(עמוד "ההכנסה החייבת.
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 30מתו�  16

  1 

 2ות הכנסות אלה כאילו לצור/ קביעת החבות בישראל בגי" ההכנסות הזרות, נרא"

 3הופקו בישראל וחלי� עליה" כל כללי חישוב ההכנסה בישראל, ניכוי הוצאות 

 4מותרות, וקיזוז הפסדי� מותרי�. רק לאחר קביעת החבות במס בישראל בגי" 

 5ההכנסות הזרות, באי� אנו לקבוע את הזיכוי המגיע, ובתו/ כ/ נדרשי� להגדרה 

 6  ).292(עמוד  ".'הכנסות חו% ממקור פלוני'

  7 

 8: זקיפת הסכו$ הכולל של מסי חו# כנגד הסכו$ הכולל של מסי שלב חמישי(ה) 

 9  ישראל אצל אותו נישו$. ושוב לספר$ של לוי ואסנפי:

  10 

 11תשמש א/ ורק לקביעת  'שיטת הסלי�'. 'שיטת הסלי�'בהוראה זו אי" זכר ל"

 12  ).269(עמוד  זיכוי לפי מקורות ההכנסה השוני�."מגבלות ה

  13 

 14  חלק בלתי נפרד ממנגנו� הזיכוי הכללי הוא קביעת תקרת סכו$ הזיכוי בהתא$  נמצא אפוא כי .51

 15נמצא כי סכו$ הזיכוי לא כמו כ� (א) לפקודה. 203ל"שיטת הסלי$" הגלומה בהוראות סעי' 

 16בו חייב חבר בני האד$ בשל "הכנסות החו# ממקור  יעלה על סכו$ מס החברות (הישראלי)

 17ות הכנסות חו% בניכוי ההוצאכ" 199לי$ מפורשות בסעי' פלוני". מונח אחרו� זה מוגדר במ

 18  מה" וההפסדי� שהותרו בקיזוז כנגד", הכל לפי הוראות הפקודה".  המותרות

  19 

 20  במסגרת סעי) (א), המחוקק התכוו� לכ� כי 203אי� כל בסיס להניח כי חר' הוראותיו של סעי' 

 21  ולא כנגד המס הישראלי  (ברוטו)על ההכנסה הזיכוי יינת� כנגד המס הישראלי החל  (א)200

 22  החל על ההכנסה החייבת, כמקובל. 

  23 

 24, סכו$ הזיכוי לפקודה (א)203לעיל, הרי בהתא$ לסעי'  3א$ נשוב לדוגמה אשר הובאה בסעי'  .52

 25(שהוא במקרה זה סכו$ המס הישראלי על הכנסות החו# ממקור פלוני כהגדרת�  לאפסיוגבל 

 26 , לפיה(א)200להוראות סעי)  פרשנות מרחיבה ומקלה שכ� א' א$ נעניק). מכיוו� 199בסעי' 

 27כאמור מפני שהזיכוי יכול להיזק' לפני כל התחשבות בקיזוז הפסדי$, הרי אי� בכ� כדי להועיל 

 28   באופ" מפורש.סכו$ הזיכוי הוגבל לאפס 

  29 

 30  אי� כל עיגו� בהוראותיו של פרק שלישי הנ"ל ל"דילוג"  זיכוי רגיללסיכו$, לדעתי במקרה של  .53

 31 על שלב קביעת ההכנסה החייבת (לרבות קיזוז הפסדי$) לפני בירור סכו$ המס הישראלי

 32  .הלכאורי וממילא לפני זקיפת הזיכוי בשל מסי חו#

  33 
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 30מתו�  17

 1  די" מיוחד לזיכוי עקי)? 

  2 

 3 יההיול הזיכוי העקי' הדי� לסשר חברת א$ תושבת ישראל בוחרת במהא$ למרות זאת, כא .54

 4  אלא "הכנסה חייבת" באת בחשבו� ("הדיבידנד המגול$") לא תהיה ההכנסה המוהא$  ?שונה

 $5 ממנה הפסדי$? לדעתי התשובה היא הוצאות או מקזזיה מנכי$ ממנ הכנסה ברוטו שאי�

 6  שלילית.

  7 

 8  א$ ככלל נקודת המוצא  לאבחנה כאמור. תכליתיתאו  ענייניתראשית, לא מצאתי כל הצדקה  .55

 9  ת הפקודה, ואבהתא$ למכלול הורהחייבת, הנקבעת  לזקיפת זיכוי בשל מסי חו# היא ההכנסה

 10  מדוע הדבר לא יהיה תק' ג$ כאשר ניתני$ שני זיכויי$ (ישיר ועקי') ולא אחד בלבד? אדרבה, 

 11  עצ$ הענקת הזיכוי העקי' נועדה להשוות את מצבה של חברת א$ תושבת ישראל כפי ששנינו, 

 12של חברה תושבת ישראל שפועלת  ) במדינה זרה באמצעות חברת בת לזהפועלת (בעקיפי�ה

 13יהיה בהכרח זיכוי ת� בגי� מסי חו# נר יישא� הזיכוי במישרי� במדינה הזרה. במקרה האחרו

 14ישיר (רגיל) בלבד, וללא ספק ביישו$ מנגנו� הזיכוי במצב זה יש קוד$ כל לחשב את ההכנסה 

 15  לפקודה.  29(ו 28ממקור חו#, בי� השאר לאחר קיזוז הפסדי$ בהתא$ לסעיפי$  החייבת

  16 

 17 לטענת המערערת בעניי� זה?  עיגו" מילוליא$ בכל זאת קיי$ ה .56

  18 

 19 ): אמנ2008$(ג) לפקודה (כנוסחו בשנת 126המערערת מדגישה את אופ� הניסוח של סעי' 

 20  (ג) מדובר על "הכנסתו החייבת" של חבר בני אד$ מדיבידנד שמקורו בחו# 126ברישא של סעי' 

 21 ס החל, אול$ בהמש� ההוראה (מ� המלי$ "ואול$ א$ לפילאר#, לעניי� קביעת שיעור המ

 22ובר ב"הכנסה" גרידא: "... בקשת החברה הנישומה"), לעניי� הסדרת מסלול הזיכוי העקי', מד

 23בגובה הדיבידנד  כהכנסה מדיבידנד ההכנסהיראו את  ,שממנה מחולק הדיבידנד ההכנסהועל 

 24 מגול$" מוגדר תו� שימוש במלי$ "סכו$המגול$ וכו'". בהמש� הסעי', המונח "דיבידנד 

 25כולל הגדרה למונח "דיבידנד מגול$") א' הוא (ג) ש203וכו'" (וכ� ג$ בסעי' מדיבידנד  ההכנסה

 26  ). תלסיכומי התגובה מטע$ המערער 12עד  10(ראו סעיפי$ 

  27 

 28 תכלית� של המלי$ להבנתי .ראש א� אי� אני יכול לקבלהשקלתי את הטיעו� האמור בכובד  .57

 29חולק הדיבידנד" היא לזהות את מס החברות הזר ("מס התשתית") השיי�  ההכנסה ממנה"ועל 

 30בדר� כלל מס החברות  .דיבידנד, הא ותו לאאת הלאותו רווח זר שממנו חברת הבת חילקה 

 31ולא על הכנסה ברוטו (על פי כללי המיסוי הנהוגי$ במדינה הזרה)  חייבתהזר יוטל על הכנסה 

 32המלי$ "ועל ההכנסה שממנה חולק" מצביעות דווקא על הכנסה  הסיק כילואי� כל סיבה 

 33 ברוטו. 
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 30מתו�  18

 1 את ההכנסה הזרה לדמות מצב בו חברת הא$ הפיקה שוב, א$ הגיונו של המסלול העקי' הוא

 2 במו ידיה, ברי כי "הכנסת התשתית", האמורה לשמש בסיס לחישוב הזיכוי המגיע בגי� מסי$

 3  וקיזוזי$.  זרי$, תהיה הכנסה חייבת, לאחר ניכויי$

  4 

 5, תכליתה תיבה "יראו את ההכנסה מדיבידנד כהכנסה בגובה הדיבידנד המגול$"לובאשר 

 6ולא על הכנסה (ברוטו), אלא  חייבתיו מס מוטל על הכנסה להורות על סטייה מ� הכלל לפאיננה 

 7המגול$"  "הדיבידנד המונח ל ההגדרה המיוחדת שלהוביל את הקורא, עקב בצד אגודל, אל

 8(ג) וה� בנוסחה השונה מעט 126ה� בנוסחה בסעי'  ,בהמש� הסעי'. הגדרה מיוחדת זו תהנמצא

 9המלא היא מס החברות  (ג), נחוצה כדי להבהיר כי ההכנסה הנתונה למיסוי בשיעור203בסעי' 

 10  מלוא ההכנסה ממנה חולק הדיבידנד, ולא רק הדיבידנד עצמו. 

  11 

 12של ההגדרה אפשר לגרוס כי פירוש המילי$ "סכו$ ההכנסה  טכניתעל פי קריאה  אולי

 13א� עיו�  ,ואי� בלתו, דהיינו ללא ניכויי$ או קיזוזי$ מדיבידנד" הוא סכו$ ההכנסה (ברוטו)

 14, איננו מגלה כוונה לקבוע 203וה� בסעי'  �126 בסעי' ה ,קשרהפי ה במכלול ההוראות על

 15נד המגול$, וכאמור, דדווקא בקשר לדיבי ללא ניכויי$ או קיזוזי$ משטר מיוחד של הכנסה

 16(ב) מבהיר 203סעי'  :אי� סיבה תכליתית שהייתה מביאה את המחוקק לעשות כ�. נהפו� הוא

 17ד� כי מנגנו� הזיכוי העקי' איננו ללמ ,הדיבידנד המגול� לכלל הכנסות החברה" "ייווס)כי 

 18כ� ג$ חייבת על בסיס הכנסה בבחינת חריג וכש$ ש"כלל הכנסות החברה" ממוסות 

 19  דיבידנד המגול$". ה"

  20 

 21מ� הראוי לשוב ולחדד: אילו המערערת היית רוכשת ומוכרת את הנכס בקנדה במישרי� 

 22הדי� המצוי י על פי מ� המכירה בעצמה ומשלמת מס בקנדה בשל כ�, אז ומפיקה את הרווח

 23 כנגד הרווח הקנדי לצור� להתקזז היה חייבהפסד העסקי שהיה לה מפעילות אחרת בישראל ה

 24  זקיפת הזיכוי הישיר בגי� המס הקנדי ששול$.  לפניקביעת המס הישראלי הלכאורי, וזאת 

   25 

 26  לפקודה? 28מחוייב לפי סעי) אכ" הא� קיזוז ההפסד 

  27 

 28 הפסד העסקי כנגדהאיננו מחייב קיזוז  לפקודה 28לגרוס כי מלכתחילה סעי'  $ נכו�אה .58

 29להגיע לתוצאה אליה חותרת המערערת, מבלי להעניק פרשנות זו  ובדר� ההכנסה מדיבידנד,

 30  מוקשית להוראות הפרק השלישי הנ"ל?מאולצת ו

  31 

 32נית"  "הפסד שהיה לאד�... (א):28במבט ראשו� יש עיגו� מסויי$ לגישה כזאת בנוסח סעי'  .59

 33  . וכו'" לקיזוז

  34 
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 1של  הוא שההפסד העסקי "נית� לקיזוז" כנגד ס� כל הכנסתו החייבת הרי כל שנאמר בסעי'

 2 ה "נית�" מזמינה לכאורה פרשנות לפיהאותו אד$ ממקורות אחרי$ באותה שנת מס. המיל

 3הפסד אלא זכות או רשות בלבד. דהיינו הברירה בידי הנישו$ לקזז את ההפסד לקזז  חובהאי� 

 4  מותר, א$ לאו. העסקי ה

  5 

 6 .תומכות במסקנה זו אינ" 28אול$ יתר הוראותיו של סעי'  .60

  7 

 8פותח במילי$  ת הפסדי$ צבורי$ לשנות המס הבאות,הד� בהעבר ,(ב)28ראשית יצויי� כי סעי' 

 � 9שלא קוזז  את כל ההפסד בשנת מס כאמור, יועבר סכו� ההפסד שלא נית" לקזז"מקו

 10כל התייחסות  אי� ברישא זו .איננה במקור)(ההדגשה  � הבאות בזו אחר זו ויקוזז וכו'"לשני

 11שלא לעשות  בחרכי בשנת היווצרות הפסד, נית� היה לקזז את ההפסד אול$ הנישו$  לאפשרות

 12ההפסד כי א' א$ במקרה דנ� המערערת הייתה רשאית שלא לקזז את  דומהמשו$ כ�, ו( כ�

 13מכל מקו$ ההפסד לא  , אי� בכ� כדי להועיל כי2008העסקי מהכנסת הדיבידנד המגול$ בשנת 

 14(ב) א' 28בהמשכו של סעי' (ב) רישא). 28יישמר לצור� קיזוזו בשני$ הבאות, לאור נוסח סעי' 

 15"והכל ובלבד  –לגבי השני$ הבאות אליה� מועבר ההפסד שלא קוזז בשנת היווצרותו  –נאמר 

 16ללמד� כי ככלל  ,שא� נית" לקזז את ההפסד באחת השני�, לא יותר לקזזו בשנה שלאחריה"

 17  ואיננו תלוי בהעדפותיו של הנישו$.  ח החוקמכו שנעשית מאליהקיזוז הפסדי$ הוא פעולה 

  18 

 19ת נוסח סעי' קט� (ג) כפי שהיה בשנ (ג) לפקודה מוסדרי$ החריגי$ לכלל האמור. זהו28בסעי'  .61

 20 :2008המס 

  21 

 22 הפסד יקוזז לא הנישו� זאת ביקש א�), ב(�ו) א( קטני� בסעיפי� האמור א) על"

 23 או ריבית, הו" רווח כנגד או אינפלציוני סכו� שהוא הו" ריווח כנגד זה סעי) לפי

 24 ".20% על עולה אינו עליה� החל המס שיעור א� דיבידנד

  25 

 26, דהיינו גבוה 27%יוזכר כי במקרה דנ� שיעור מס החברות אשר חל על הדיבידנד המגול$ היה 

 27לפקודה, חבר בני אד$ יכול להימנע מקיזוז  187היו$, לאחר תיקו� מס' יצויי� כי  .20%(מ

 28 צומצ�(ג) 28 הפסד רק בקשר לרווח הו� שהוא סכו$ אינפלציוני, דהיינו היק' החריג לפי סעי'

 29  . עוד יותר

  30 

 31אשר אכ� לחסו� "בזבוז" של הפסד בשל קיזוזו הכפוי כנגד הכנסה היא  (ג)28תכליתו של סעי'  .62

 32זו, להימנע מתו� בחירה מקיזוז הפסד, הינה  אול$ אפשרות חייבת ממילא באחוז מס נמו�.

 33מסוייגת ומוגבלת באופ� מפורש לאות$ מקרי$ המנויי$ בהוראה עצמה, כפי שתוקנה על ידי 

 34  המחוקק מעת לעת. 
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   1 

 2עולה כי ככלל אופ� קיזוזו של הפסד מוכתב על ידי  28ממכלול הוראותיו של סעי) אול$ 

 3הפקודה ואי� לנישו$ חופש או מרות "לנהל" את הפסדיו כאוות נפשו, לא בעניי� יעד הקיזוז 

 4כ� הוטע$ כבר (כנגד איזו הכנסה יקוזז ההפסד) ולא בעניי� עיתוי הקיזוז (באיזו שנת מס). 

 5  : נסיונללה בעניי� 

  6 

 7ל מירבי של הפסד. כל נישו� המשל� שיעורי� "השאלה אינה שאלה של ניצו

 8פרוגרוסיביי� היה מעדי) לשמור על הפסדיו לש� קיזוז באותה שנה, שבה עלול 

 � 9הוא להגיע לשיעור השולי הגבוה ביותר, א/ החוק מחייבו לקזז את ההפסדי

 10   "זה אי" מנוס. 'קיפוחה או בשני� הבאות בזו אחר זו . מ'באותה שנ

  11 

 12  (ג) היו מיותרות לחלוטי�. 28לנישו$ היה חופש כאמור, הוראותיו של סעי'  אילו

  13 

 14והדבר  הרי לא רק במצב של זכאות לזיכוי בשל מסי חו# נישו$ עשוי להעדי' שלא לקזז הפסד, .63

 15מזיכויי$ אחרי$  לנבוע משוני בשיעורי המס או במדרגות המס שיחולו בשני$ העוקבות או יכול

 16 22יישוב ספר (סעי'  פת (המשיב מביא כדוגמה בהקשר זה תושבהוא זכאי בשנה השוט לה$

 17עשוי להעדי' אי קיזוז , לסיכומי המשיב); נישו$ כזה הצופה שינוי בנסיבותיו בשני$ הבאות

 18על מנת למקס$ את התועלת הטמונה  – 28חר' הוראותיו של סעי'  –הפסד בשנה השוטפת 

 19והנה, ככלל, שימור  .או על פי חיקוק דומהפקודה ל 11בזיכוי ממס לו הוא זכאי על פי סעי' 

 20  . )אפשריי$ אינ�ההפסד ודחיית קיזוזו 

  21 

 22" 20%"א� שיעור המס החל עליה� אינו עולה על יבה לפרש את הת סבור כי נית� אינני .64

 23 ויכיבאיתור שיעור המס החל, זכמביאה בחשבו�, (ג) כנוסחו אז) 28בסיפא של סעי'  (שנמצאה

 24ר המס החל" על סוג כי "שיעו דומה .לנישו� המסויי� הקונקרטי נית" במצבשבשל מסי חו# 

 25אחוז כנסה, ולא לכלל הנישומי$ לגבי אותו סוג ההכנסה פלוני הוא השיעור הקבוע בפקודה 

 26כאשר למחוקק הייתה כוונה (לנסיבותיו הייחודיות בהתא$  פלונילגבי נישו$  האפקטיבי המס

 27ירו' המלי$ "שיעור המס החל", נקבעה הגדרה מפורשת על צמיוחדת אחרת לגבי משמעות 

 28 ) לפקודה בעניי� חברה נשלטת זרה). 13ב(א)(75סעי'  השוו –מנת להבהיר זאת 

  29 

?� 30  זכות פסיקתית שלא לקזז הפסדי

  31 

 $32" על מנת להקיש מה$ כי כעניי� בנושא "שימור הפסדי המערערת הפנתה לשורה של פסקי די� .65

 33הכנסה לא תחוייב במס (הכוונה, בי� העקרוני אי� לאל# נישו$ "לבזבז" הפסד א$ ממילא 

 34 ביו$ פורס$( פרג צבי' נ ד" גוש שומה פקיד 3574/92 א"ע ;לה נסיונלפסקי הדי� ל היאהשאר, 



  

  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 
  2017יוני  25  

  מ נ' פקיד שומה למפעלי� גדולי�"אמות השקעות בע 48642�02�14 ע"מ
  

  

 30מתו�  21

 1חיפה נ' כרמל אולפני� פקיד שומה  8269/02(ע"א  כרמל אולפני�(ו מודול בטו" ;)19.12.1996

 2   .)1.0.2004, נית� ביו$ בע"מ

  3 

 4כל ההקבלות שעושה המערערת בי" " ביקש לאבח� את הפסיקה הנ"ל בנימוק כימצדו המשיב 

 5המקרה הנוכחי לבי" מקרי� אחרי� בה� נדונו סוגיות של קיזוז הפסדי� אינ" במקומ" ואינ" 

6� לשלב קביעת ההכנסה החייבת רלוונטיות. שכ" המקרי� אליה� מפנה המערערת מתייחסי 

 7ודני� בשאלת אופ" קביעת הכנסה זו. לעומת זאת, מקרה דנ" עוסק בשלב חישוב המס המוטל 

 8  ..על ההכנסה החייבת, לאחר שכבר נקבעה ההכנסה החייבת.

 9אלא, בשלב ההכנסה. במקרה  שכ", פסק הדי" בעניי" מודול בטו" לא עסק בשלב הזיכוי ...

 � 10בשלב הזיכוי, המגיע לאחר חישוב ההכנסה החייבת ולא בשלב ההכנסה הנוכחי, אנו עוסקי

 11 ו...נומכא" שאי" להסיק מעני" זה לעניינ

 12...ג� פסק הדי" בעני" לה נסיונול עוסק בשלב ההכנסה ולא בשלב הזיכוי שלאחר ההכנסה 

 13   לסיכומי המשיב). 62(ו 3(מתו� סעיפי$ ועל כ" הוא אינו רלוונטי לענייננו." 

  14 

 15שאלת חובת קיזוז ההפסד עלתה במסגרת קביעת ההכנסה הנ"ל בפסיקה שיב כי צודק המ .66

 16מכיוו� שכ�, ולאור הגדרת המונח "הכנסה חייבת"  חת מהפעילות המועדפת.מהחייבת הנצ

 17) נית� "הכנסה לאחר הניכויי�, הקיזוזי� והפטורי� שהותרו ממנה..."לפקודה ( 1שבסעי' 

 18לפקודה) לבי�  28לומר כי במקרה של "כפילות" בי� קיזוז מצד אחד (כגו� קיזוז הפסד לפי סעי' 

 19פטור מצד שני, הרי אי� סיבה לדרוש את ביצוע הקיזוז לפני הענקת הפטור ושתי ההפחתות ה� 

 20לעומת  חייבת להתעורר."מאותה דרגה", וא$ קוד$ יינת� הפטור אזי שאלת קיזוז ההפסד לא 

 21סה החייבת להיות נמוכה עשוי לגרו$ להכנהיחיד האת, במקרה הנוכחי אי� חולק כי הדבר ז

 22א קיזוז ההפסד העסקי ולדעת המשיב קיזוז זה הוא חובה. לסברת המשיב עניי� מההכנסה הו

 23הזיכוי שיי� לשלב אחר, ומאוחר יותר, בחישוב המס הישראלי לתשלו$. כמוסבר, המערערת 

 24מקיזוז ההפסד ככל שאמורי$ להינת� זיכויי$ אשר ממילא יאפסו את סבורה כי נית� להימנע 

 25  לתשלו$. המס הישראלי

 26 

 27לדעתי, יש נימוק נוס' וחשוב לא פחות אשר בגללו אי� ללמוד גזירה שווה מהפסיקה האמורה:  .67

 28בכל אות$ מקרי$ הגיעו הערכאות למסקנה כי אי� לכפות קיזוז הפסד א$ משמעות הדבר היא 

 29', בדר� עקידהיינו אי� לגרו$ באופ� שהתכוו� המחוקק להעניק.  תמרי%או  דעידועיקורו של 

 30בשל וקק לעודד פעילות כלכלית מסויימת. לאבד� תמרי# ולסיכול כוונת המח ,של קיזוז הפסד

 31לא חוייבה החברה המערערת לקזז הפסדי$ כנגד  לה נסיונלכ� (לפי הסדר הכרונולוגי) בעניי� 

 32"הכנסה מועדפת" הפטורה ממס חברות, כדוגמת הכנסת ריבית על פי חוק המילווה (ביטוח 

 33לא חוייב "נישו$ מייצג" בחברה משפחתית לקזז הפסדי$  פרג. בעניי� 1965(חיי$), תשכ"ה
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 1 –לה מהשכרת דירות כנגד הכנסות מועדפות שהיו  ,עסקיי$ שהיו בידי החברה המשפחתית

 2 בי� היתר מכוח חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) סות שהיו חייבות בשיעור מס מוגבלהכנ

 3. ההפסדי$ העסקיי$ בידי החברה המשפחתית 1981((הוראות שעה ותיקוני חוק) תשמ"א

 4 חייבות בשיעורי מס רגילי$. ואילו בעניי�יו השהותרו בקיזוז כנגד הכנסות הנישו$ המייצג 

 5נפסק כי אי� להכריח חברת א$, אשר הגישה דוחות מס מאוחדי$ א$ חברת בת על  מודול בטו"

 6, לקזז את הפסדי חברת הבת מפעילות רגילה 1969(פי חוק עידוד התעשייה (מסי$), התשכ"ט

 7כנגד הכנסות חברת הא$ הפטורות ממס לפי המסלול החלופי המוסדר בחוק לעידוד השקעות 

 8  .1959(הו�,תשי"ט

  9 

 10ג$ ש$ מדובר בנסיו�  וטט בסיכומי התגובה מטע$ המערערת,צש כרמל אולפני�באשר לעניי� 

 11דהיינו למנוע סיכול  יב ע$ החלק המאושר של מפעל מעורב,להגשי$ את כוונת המחוקק להיט

 12של נעו# בתיבה "הכנסתו החייבת הקושי הפרשני ש$  .שחפ# המחוקק להעניק עידודחלקי של 

 13כנסה (נטו) לאחר קיזוז הה כי בעקרו� המונח "הכנסה חייבת" מכוו� לכאשר ברור הי המפעל"

 14  הפסדי$. 

  15 

 16   שמאנמצא כי בכל המקרי$ האלה לא נכפה קיזוז ההפסדי$ הרגילי$ כנגד הכנסה מועדפת  .68

 17הניבה את ההכנסה המועדפת.  אשרהמחוקק בעידוד הפעילות הכלכלית עניינו של  סוכלי

 18משלבש התמרי# צורה של פטור ממס או הפחתת שיעור המס החל על מנת לעודד נישומי$ 

 19לעסוק באות$ תחומי$ וענפי$, חובת קיזוז הפסדי$ עסקיי$ רגילי$ כנגד ההכנסה המופקת 

 20  את השפעת העידוד.  מחלישהמהפעילות המועדפת הייתה מאיינת או 

  21 

 22 עידוד במקרה דנ�. לדידי מת� זיכוי בשל מסי חו# איננו בבחינת הוראתלא כ� ה$ פני הדברי$  .69

 23בגי� ניהול עסקי$ או החזקת השקעות בחו# לאר#. הזיכוי מוענק,  כתמרי%ואי� הוא נית� 

 24תוצאה שאיננה  ל אותה הכנסה בידי אותו אד$,שכאמור, כדי למנוע מצב של מיסוי כפול 

 25עולמית ("הפרסונלית") לפיה, מחד, (. הזיכוי הוא חלק בלתי נפרד משיטת המיסוי הכללסבירה

 26ידה של הפקודה מגעת לכל מקור הכנסה באשר הוא, ומאיד� ניתנת קדימות בגבייה למס 

 27זאת ג$ חובתה של מדינת המושת על ידי המדינה בה מופקת ההכנסה, מטעמי$ ברורי$. 

 28 ע$ קנדה, כמוסבר לעיל.) לאמנה 3(23ישראל בהתא$ לסעי' 

  29 

 30מרכיב נוס' של שיטת מיסוי זו הוא קיזוז הפסדי$ שנוצרו בחו# לאר# וא' קיזוז הפסדי$  .70

 31  פו' לתנאי$ הקבועי$ בפקודה. שנוצרו בישראל כנגד הכנסות מחו# לאר#, הכל בכ

  32 

 33 כל בעיה של כפל מיסוי נוצרת אשלכאשר יישו$ השיטה בכללותה ועל כל מרכיביה מביא לכ� 

 34מפני שהכנסת חו# פלונית לא חבה בפועל במס ישראלי (למשל בשל קיזוז הפסדי$  בינלאומי
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 1מת� זיכוי בשל מסי חו#, והטלת המס במדינת המקור איננה משפיעה לכא�  לא נדרשאז  ,כדי�)

 2   או לכא� על תוצאות המיסוי לפי הפקודה.

  3 

 4אמנ$ למערערת עניי� שלא "לבזבז" הפסד, א� מנגד למדינה עניי� לצאת ידי חובה בזירת 

 5המיסוי הבינלאומי ע$ מינימו$ נזק לאוצר הישראלי ומבלי להידרש למנוע מיסוי כפול כאשר 

 6הכפל איננו באמת קיי$. מבחינה כלכלית אימו# גישת המערערת יביא לכ� כי בגלל הטלת$ 

 7דיבידנד ועל ההכנסה הזרה ממנה הדיבידנד חולק, ישול$ בעתיד פחות של המסי$ הזרי$ על ה

 8שא' עשויה להיות מופקת בישראל, וזאת עקב שימור ההפסד. על הכנסה אחרת מס ישראלי 

 9אפוא אינטרסי$ מנוגדי$ ואי� לומר כי גישת המשיב, המעוגנת יותר בנוסח החוק,  קיימי$

 10   מעוותת.מובילה לתוצאה 

  11 

 12לטעמי אי� באימו# גישת המשיב כל שלילת עידוד או תמרי# ועל כ� המקרה דנ� נבדל כאמור, 

 13מהסוגיות אשר נדונו בפסיקה הנ"ל, והרציונל שהביא ל"שימור" ההפסדי$ ש$ איננו תק' 

 14  כא�. 

  15 

 16(לגבי הכנסה הפטורה ממס  מודול בטו"לא זו א' זו: א$ ייטע� כי ההלכה שנפסקה בעניי�  .71

 17הכנסת  שלמעשהלחוק עידוד השקעות הו�) יפה ג$ לענייננו מפני  במסלול החלופי בהתא$

 18ממס בזכות הזיכוי בגי� מסי חו#, אזי ג$  "פטורה"הדיבידנד המגול$ בידי המערערת דנ� 

 19"לא יופחתו מסי חו% ששולמו (א) לפקודה מבהיר כי 201הרי סעי'  כדי לסייע. בטיעו� זה אי�

 20 ל כ� הנסיו� לדמות את הנסיבות הנדונות כא�, ועבשל הכנסת חו% הפטורה ממס בישראל"

 21  לאלו שנדונו בפסיקה הנ"ל (בה� נית� פטור ממס, מלא או חלקי) איננו מועיל.

  22 

 23  הספרות המקצועית

  24 

 25דומה כי הספרות המקצועית בישראל תומכת בגישה הננקטת על ידי המשיב ומכירה בכ� כי  .72

 #26 מ� המס הפחתת הזיכוי בגי� מסי חושלב קיזוז ההפסדי$ כנגד הכנסת חו# הוא קוד$ לשלב 

 27י� זה בקשר להענקת זיכוי ילפני כל גילוי דעת לפיו קיי$ יוצא מ� הכלל בענ הישראלי. לא הובא

 28לפני המעבר לשלב זקיפת החייבת עקי' וכי דווקא במקרה זה אי� לקבוע את ההכנסה 

 29  הזיכויי$.

  30 

 31  .לעיל) 49(50 ראינו את הדבר בבירור בספר$ של לוי ואסנפי (ראו סעיפי$ .73

  32 

 33) רפאל ואבני מפרטי$ את 2003, אוגוסט 4(מיסי$ יז/"הזיכוי ממיסי כפל" כמו כ� במאמר$ 

 34המנגנו� להענקת הזיכוי בגי� מסי חו#, על פי סדר הבירורי$ הכרוכי$ ביישו$ המנגנו�. כמוסבר 
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 1(סעי' "גבולות הזיכוי"  למאמר) בא לפני שלב קביעת 6.3(סעי'  "כימוי הכנסות חו%"ש$, שלב 

 2לפי הוראות ) במידה שקיימי�("... יש לקזז הפסדי� זרי� כבר בשלב הכימוי  .למאמר) 6.5

 3לפי הוראות  )במידה שקיימי�(לפקודה...(ו) לסו) יש לקזז הפסדי� 'תוצרת האר%'  29סעי) 

 4"תקרת  כל זה לפני יישו$ שיטת הסלי$ המשמשת לקביעת –) 93((עמוד אלפקודה"  28סעי) 

 5   ).95(א ( 94((עמודי$ אהזיכוי" 

  6 

 7"מניעת מיסי כפל: במאמר המש� שיוחד לנושא מת� זיכוי במקרה של דיבידנד ממקור זר ( רק

 8) המחברי$ מליני$ על התוצאה שעלולה 2007, יוני 3, מיסי$ כא/דיבידנד מתאגיד חו%"

 9להתקבל מחיוב קיזוז הפסד עסקי לפני שנזק' הזיכוי בשל מסי חו#, א� זאת על בסיס ההבנה 

 10  : זהו הדי" המצויכי 

  11 

 12(ג) הופכת כזכור, את הדיבידנד המשורשר להכנסה חייבת, שכ" 126"הוראת סעי) 

 13יוטל מס חברות 'דיבידנד שמקורו מחו% לישראל ההוראה גורסת, כי על הכנסה מ

 14. במקרה בו למוטב הדיבידנד הפסד מעסק, שומה עליו לקזזו כנגד '25%בשיעור 

 15א� נית" לקזז את ההפסד 'הדיבידנד שמקורו (בעקיפי") מחו% לישראל, שאלמלא כ" 

 16 . ההיתר לאי קיזוזו של)'(ב)28באחת השני�, לא יותר לקזזו בשנה שלאחריה (סעי) 

 17רווח הו" שהוא סכו� אינפלציוני או כנגד רווח הו", ריבית או 'ההפסד משתרע רק על 

 18(ו), 126ההוראה שבסעי)  .'20% דיבידנד א� שיעור המס החל עליה� אינו עולה על

 19((עמוד א "אינה משנה את התוצאה האבסורדית האמורה. ... [אליו נגיע בהמש�]

93(.  20 

  21 

 22"מיסוי  שליצויי� כי הדברי$ נאמרו דווקא בהקשר של תיאור אופ� חישוב הזיכוי במקרה 

 23מהכנסה מדיבידנד שמקורו בחברת חו%...  דיבידנד שמחלקת חברה.... תושבת ישראל

 24  (מצב שונה מזה שנדו� בערעור הנוכחי).  לחברה.... אחרת תושבת ישראל"

  25 

 26קיזוז נצמח מס ביתר. טוב יעשה המחוקק �ב"בנסיבות של הפסד חמפטירי$ רפאל ואבני כי 

 27ויאפשר שלא לקזז כנגד הפסד מעסק דיבידנד שמקורו  28א� ירחיב את הוראות סעי) 

 28  ), כלומר אי קיזוז ההפסד הינו בבחינת די� רצוי בלבד. 94((עמוד א "ישראלי�דיבידנד חו%

  29 

 30צ' דג� בספרה הנ"ל יוצאת מתו� ההנחה כי הפסד יקוזז כבר בשלב חישוב המחברת  נראה כי ג$ .74

 31  ההכנסה הזרה ולפני שמופעל מנגנו� הענקת הזיכוי בגי� מסי חו#: 

  32 

 33ח (ועל רשויות המס ובכת ליישו�. על הנישו� המגיש דו""שיטת הסלי� מס

 34ה יהיה המבקרות אותו) לחשב את גובה הזיכוי לגבי כל מקור הכנסה בנפרד. לצור/ ז
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 1ל פריט של הכנסה למקור הרלוונטי, לייחס לאותו פריט את ההוצאות עליו לסווג כ

 2וההפסדי� המתאימי� לו ולחשב את גובה המס הזר המותר בזיכוי לגבי אותו מקור. 

 3זאת ועוד, עוד) זיכוי הנוצר ממקור פלוני יותר בזיכוי כנגד המס הישראלי המגיע על 

 4(ש$, עמוד  השני� שלאחר היווצרות העוד)."הכנסות זרות מאותו מקור בחמש 

104.(  5 

  6 

 7  ת הדיבידנד המגול� מבסיס המסהוצא

  8 

 9 אינני יכול לקבל את טענתה החלופית של המערערת כי בשל קיו$ האפשרות לזקו' מסי חו# .75

 10 מגול$, במקרה של זיכויהדיבידנד הכזיכוי כנגד המס הישראלי החל לכאורה על דיבידנד (או 

 11 ובשל כ� הדיבידנד "הכנסה שנקבעה לגביה שיעור מס מיוחד"עקי') הדיבידנד הופ� להיות 

 12(ב) לפקודה. ברי כי מנגנו� 126של המערערת מכוח הוראות סעי' החברות  מסמוָצא מבסיס 

 13הזיכוי איננו יוצר "שיעור מס מיוחד" ולא תיתכ� פרשנות לפיה הוצאתה של סוג הכנסה מסויי$ 

 14תלוייה בזהות המדינה הזרה בה הוא הופק וגובה המסי$ המוטלי$ באותה  מבסיס המס תהיה

 15  מדינה.

  16 

 17  תימוכי" נוספי� לעמדת המשיב

  18 

 19  מס הכנסה עשויות לתמו� בגישת המשיב דווקא.הוראות נוספות בפקודת  מספרדומה כי  .76

  20 

 21  : לאמור קובע ,שהוא השלמה למנגנו� הזיכוי העקי' ,(ו) לפקודה126סעי'   (א)

  22 

 23בני אד� דיבידנד, וכנגד ההכנסה ממנו קוזז הפסד, ולאחר מכ" חילק  קיבל חבר"

 � 24חבר בני האד� את הדיבידנד לבעלי מניותיו, יראו לעני" סעי) קט" (ג), כאילו שול

 25  ".25%בשל הדיבידנד מס חברות בשיעור של 

  26 

 27שהופקו  "דיבידנד שמקורו בהכנסותה לחול במקרה של מת� זיכוי עקי' בשל עשויזו  הוראה

 28 .נכדה) מחברת(ה בחו# לאר# היא עצמה דיבידנד שנצמחו מחו# לישראל", וההכנסה שנצמחאו 

 29בות ושהא$) ה� תמקבלת (חברת ההחברה דהיינו ג$ החברה המחלקת (חברת הבת) וג$ 

 30  ישראל אול$ חברת הבת מפיקה הכנסה מדיבידנד ממקור זר ומשרשרת אותה לחברת הא$. 

  31 

 32 (ג) כאשר חברת126באופ� חישוב "הדיבידנד המגול$" לעניי� סעי' אפוא (ו) עוסק 126סעי' 

 33כנגד  בשל קיזוז הפסדי$ על הדיבידנד וזאת הבת לא שילמה הלכה למעשה מס חברות ישראלי

 34  ההכנסה מדיבידנד. 

  35 
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 1 תכנסה מעדיפה שלא לקזז הפסדי$ כנגד הזה החברה המחלקת היית כגו� ייתכ� שבמקרה

 2 יוצאת מתו/ו ישיר ועקי') א� הפקודה לקבל זיכוי ממסי חו# (ישיר א זכותה לנוכחדיבידנד ה

 3  כי סכו$ ההפסד אכ� יקוזז.  ההנחה

  4 

 5 נו שקולסד הי(ו) כהוכחה לכ� כי קיזוז הפ126המערערת מצידה מצביעה על הוראות סעי' 

 6של  דה בנושא חברה נשלטת זרה), ולדידהלפקו ב75סעי'  את לתשלו$ מסי$ (והשוו בעניי� זה

 7 אילוצה לקזז הפסד עסקי שקול להטלת מס נוס' לגבי הכנסה שכבר מוסתה בחו# תהמערער

 8 בהווה,חיובו של נישו$ לקזז הפסד  תמידלאר#. לדעתי אי� בטיעו� זה כדי להעלות או להוריד: 

 9ההפסד  החובה לקזזלמיסוי ללא "מג� מס", ובמוב� זה  מאוחרתמשמעותו חשיפתה של הכנסה 

 10לתשלו$ מס. אול$ זו תכונה מובנית של שיטת המיסוי כולה  המשול רבמוקד$ ולא במאוח

 11רו, תצא הקופה הציבורית נפסדת א$ וכאשר דהפסד כסוא$ יורשה למערערת שלא לקזז את ה

 12בעתיד תפיק המערערת הכנסה אחרת. כבר הבעתי את דעתי כי בהעדר כפל מס בינלאומי בפועל 

 13  מושא הדיו�, אי� המדינה חייבת לשמר את ההפסד.  בקשר לדיבידנד

  14 

 15"זכאי . ככלל בשנת המס"[בשל מסי חו#]  "עוד) זיכויעוסק בנושא  לפקודה א205סעי'   (ב)

 16הנישו� להפחית את עוד) הזיכוי כנגד המס שבו הוא חייב בשל הכנסות שיופקו מחו% 

 17ניצול עוד' הזיכוי בשני$  דהיינו בחמש השני� הבאות בזו אחר זו..." ורלישראל מאותו מק

 18על א) "א(ב) כי 205קובע סעי' . כחריג וכהקלה בעניי� זה כנסהסלי הההבאות נעשה על בסיס 

 19האמור בסעי) קט" (א), נוצר עוד) זיכוי בשל קיזוז הפסד שמקורו בהכנסות חו% ממקור פלוני, 

 � 20הבאות בזו אחר זו כנגד הכנסות חו% ממקור פלוני אחר, נית" יהיה להפחיתו בחמש השני

 21  "....ג� כנגד המס החל על הכנסות חו% מאותו מקור שממנו נבע ההפסד כאמור

 22 

 23 סעי' לפי הוראות מחוייבוז הפסד כאמור קיז כי נראה כי ג$ כא� יצא המחוקק מתו� ההנחה

 24 הבאות, אילולא לרדת לטמיו� בשני$ ביא לעוד' זיכוי העלוליא' א$ קיזוז ההפסד פקודה ל 29

 25  א(ב). 205הוראות סעי' 

  26 

 27  א לפקודה. 16בסעי'  ג$ רמז לצדקת עמדת המשיב נית� למצוא(ג) 

  28 

 29יכוי מלא לא לקבל זשהסעי' עוסק במת� הקלה ממיסוי ישראלי לתושב חו# א$ הוא עלול 

 30  כא�. כ� קובע הסעי':  במדינת מושבו בגי� מס ששול$ בישראל על הכנסה שהופקה

  31 

 32שר האוצר רשאי להורות על החזרת מס, כולו או מקצתו, לאד� שאינו תושב ישראל "

 � 33א� סכו� המס שאותו אד� שיל� בישראל עולה על הסכו� שהותר לו, בגלל תשלו

 34זה, באר% מושבו הקבוע כזיכוי מ" המס שחל באותה אר% על הכנסתו שהושגה או 
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 1לו כזיכוי באר% מושבו, בשל  שנקבעה בישראל ג� א� הסכו� לא הותר לו או לא נית"

 2  "הוראות קיזוז הפסדי� באותה אר%.

  3 

 4) 3(ב 97לתושבי חו# בהתא$ לסעי'  כיו$ (יוער כי לפני הרחבת הפטור ממס רווח הו� הנית�

 5  א).16לפקודה, הייתה חשיבות מעשית גדולה יותר להוראות סעי' 

  6 

 7מס ישראלי אשר הוטל  כיא? המחוקק הישראלי מניח 16עי' איזו הנחת יסוד מונחת בבסיס ס

 8"בשל הוראות קיזוז על תושב חו# עלול שלא להיזק' כזיכוי כנגד המס המוטל במדינת המושב 

 9   הפסדי� באותה האר%".

 10ינת� זיכוי בגי� האפשרות כי קוד$ יקוזז הפסד כנגד הכנסת חו# ורק לאחר מכ� יקיו$ דהיינו, 

 11על המיסוי הישראלי, כולו או חלקו, את נכונות המחוקק הישראלי לוותר  מסי$ זרי$ מסביר

 12 א$ ייקלע תושב חו# למצב זה בקשר לפעילותו או השקעותיו בישראל. 

  13 

 14  בהרחבה, א� ) לפקודה, שקצרה היריעה מלדו� בו א(ב205לבסו' נזכיר את הוראות סעי' (ד) 

 15 בשל קיזוז הפסד" בו נוצר עוד' זיכוי בגי� מסי חו#ייאמר כי כל כולו מיועד לטפל במצב 

 16  . שמקורו בהכנסות חו% ממקור פלוני, כנגד הכנסות חו% ממקור פלוני אחר"

 17עוד' זיכוי על ידי אי קיזוז ההפסד מלכתחילה היווצרות מנע מיאילו הנישו$ היה זכאי לה

 18  (כשיטת המערערת), נחיצות ההוראה האמורה הייתה מוטלת בספק. 

  19 

 20  די" אלו" פסק

  21 

 22אלו" חברת הדלק  12(04(1092תימוכי� למסקנה אליה הגעתי נית� בהחלט למצוא בע"מ  .77

� 23). ש$ השאלה העיקרית 13.5.2015(נית� ביו$  לישראל בע"מ נ' פקיד שומה למפעלי� גדולי

 24חברות שנדונה בפני כבוד השופט אלטוביה הייתה שונה (הא$ יש להתיר זיכוי עקי' בגי� מס 

 25ברת בת לאור שינוי מאוחר בדיני המס האמריקאי אשר כתוצאה ששול$ בארה"ב על ידי ח

 26חברות שכבר שול$ ש$). אול$ בנוס' לסוגייה המרכזית הממנו למעשה הוחזר למפרע מס 

 27) אותה שאלה שניצבת 16סעי' בדי� (הבהמשכו של פסק  ה) נדונ2006לגבי שנת מס אחת ( ,הנ"ל

 28  לפני, וכ� פסק השופט אלטוביה:

  29 

 30 עוסק, לפקודה) ג(126 סעי). המשיב ע� הדי", לפקודה) ג(126 סעי) הוראות נוכח"

 31, הניכויי� לאחר כהכנסה, לפקודה 1 בסעי) הוגדר זה ומונח, 'חייבת הכנסה'ב

� 32 להכנסה להתייחס יש, בהתא�. די" כל פי על ממנה שהותרו והפטורי� הקיזוזי

 33 על שהותרו הפסדי� ממנה שקוזזו לאחר רק לאר% מחו% מדיבידנד המערערת של

 34   ...די" פי
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 1 כאמור, 20% על עולה ב"ארה מאלו" המערערת שקיבלה הדיבידנד על המס...

� 2) ג(28 סעי) הוראות את עליו להחיל אי", כ" ועל, לפקודה) א(126 או) ג(126 בסעיפי

 3 לקזז יש לפיו, לפקודה) א(28 בסעי) הקבוע הכלל בענייננו יחול, בהתא�. לפקודה

 4 שקיבלה מדיבידנד מהכנסותיה 2006 המס בשנת למערערת שהיה ההפסד את

 5  ...ב"ארה מאלו"

 6 בהכנסות שמקורו מדיבידנד' החייבת בהכנסה עוסק, לפקודה) ג(126 סעי)...

 7 הכנסה' במונח המחוקק שעושה השימוש. 'לישראל מחו% שנצמחו או שהופקו

 8 1 בסעי) הוא א) המוגדר 'הכנסה' במונח ולא, לפקודה 1 בסעי) המוגדר 'חייבת

 9 מדיבידנד להכנסה המחוקק מתייחס, לפקודה) ג(126 שבסעי) מלמד, לפקודה

 10 והפטורי� הקיזוזי�, הניכויי� לאחר לישראל מחו% שנצמחה בהכנסה שמקורו

 11 זכאית בישראל המס חיוב קביעת לאחר רק, דהיינו. די" כל פי על ממנה שהותרו

 12  ".ששילמה הזר המס בגי" לזיכוי המערערת

  13 

 14  הכבוד, אני מסכי$ ע$ תוצאה זו.ע$ כל 

  15 

 16  "אמרת אגב לא מחייבת":היא בבחינת  אלו"הפסיקה בעניי� לדעת המערערת דנ�,  .78

  17 

 18"המדובר באמירה אשר בית המשפט לא הסתמ/ עליה במסגרת הכרעתו. ונאמר 

 19 זכאית המערערת אי" לפיה מסקנתי נוכח כי, אוסי)לפסק הדי" כי: ' 16בסו) פסקה 

 20 אפשר, �Carry Backה הסדר במסגרת ב"ארה אלו" שקיבלה המס החזר בגי" לזיכוי

� 21   '".עוד קיי� אינו 2006 המס בשנת ההפסד לקיזוז המערערת להתנגדות שהטע

  22 

 23יזוק כללי , יש בה ודאי ח1אשר תהיה אלו"תהיה מידת נחיצותה של אמרת בית המשפט בעניי�  .79

 24   .אשר הובאו לעיל הפסיקה ש$ מצטרפת לשאר הנימוקי$לעמדת המשיב במקרה דנ� ו

  25 

                                                 

ע$ זאת נמצא כי סכו$ המס האמריקאי  .איננו מצויי� 2006סכו$ ההפסד הנית� לקיזוז בשנת  אלו"יוער כי בפסק די�  1
מיליו� ש"ח) היה נמו� באופ� משמעותי מסכו$ מס החברות הישראלי שעלול היה לחול  56(שנוכה במקור מהדיבידנד (כ

ה עדיי� עשוי לבדו). לפיכ� לעניי� חישוב הזיכוי הישיר 25%מיליו� ש"ח לפי שיעור מס של  112(על הדיבידנד, ללא גילו$ (כ
(תמטי פשוט מראה כי ככל שסכו$ ההפסד ש$ היה גבוה מייות נפקות לסוגיית חובת קיזוז ההפסד. חשבו� ארהייתה לה

, ללא קשר לאי לנישומה מיליו� ש"ח) היה בלתי כדאי 449או אז קיזוז ההפסד כנגד ההכנסה מדיבידנד ( מיליו� ש"ח, 224
  .מת� זיכוי עקי' בנוס' לזיכוי הישיר
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 1  ההפסד כנכס

 2 

 3כ"נכס" לצרכי מס סוגייה המונחת לפני טמונה במעמדו של הפסד אינני סבור כי התשובה ל .80

 4, נית� ביו$ שרגא נ' פקיד שומה חולו" 14(01(41641א$ לאו. כפי שציינתי במקו$ אחר (ע"מ 

 5 בדר/ כלל להפסד יש ער/ כלכלי לנישו� עצמו"."לא יכולה להיות מחלוקת כי ), 8.11.2015

  6 

 7של  שווי$מנע מריקו� יאכ�, ככלל, יש להג� על קניינו של אד$, ועל כ�, ולו בהיקש, יש לה

 8  הפסדי$ לצרכי מס, בי� א$ אלה יימנו ע$ "נכסיו" של הנישו$ ובי� א$ לאו. 

 9בעתיד יכול היה  אשר –ש בהפסד להשתמ עקרו� זה מופר כא� כי היא נאלצתלדעת המערערת 

 10מת� אפשרות לנוכח כאשר הדבר איננו נחו#  –להתקזז כנגד הכנסה אחרת החייבת במס מלא 

 11  הזיכויי$ בגי� מסי חו#, המאפסי$ ממילא את החבות במס ישראלי. 

  12 

 13קיזוז ההפסד כבר בשלב קביעת  ,וחשוב מכ�–אול$ במקרה דנ� דברי החקיקה ברורי$ 

 14ההכנסה החייבת ולפני יישו$ מנגנו� הזיכוי בשל מסי חו# הוא חלק בלתי נפרד משיטה כוללת 

 15  וקוהרנטית, כפי שתואר לעיל. 

  16 

 17אבל אי� היא "אבסורדית", דהיינו אי� היא  מנקודת מבטה של המערערת קשה אוליהתוצאה 

 18בודדי$ ומסויימי$ מצא המחוקק לנכו� לשנות  י$בניגוד להגיו� החוק. רק לגבי מצב עומדת

 19והמקרה הנוכחי איננו  –(ג) לפקודה 28סעי'  –אה מפורשת וראת תוצאות השיטה באמצעות ה

 20  נמנה ע$ החריגי$ המפורשי$ ש$. 

  21 

 22המערערת (ואינני מביע על כ�, ג$ א$ לצור� העניי� נסכי$ כי ההפסד היה חלק מקניינה של 

 23וה מלכתחילה ובאופ� מובנה בסייג: ההפסד חייב להתקזז לפי קניי� זה מל:כא� עמדה), 

 24לפקודה, וקיזוזו בפועל בהתא$ להסדרי$ אלה איננו  29(ו 28ההסדרי$ הקבועי$ בסעיפי$ 

 25  יכול להוות "פגיעה" בקניי�. 

  26 

 27 סו) דבר  .ו

 28 

 29ראינו כי זיכויי$ בגי� מסי חו#  .איננה מתקבלתלאור כל הנימוקי$ הנ"ל עמדת המערערת  .81

 30מחושבי$ לה (א) לפקודה כנגד "מסי ישראל לפי פקודה זו" ומסי$ א200ניתני$ מכוח סעי' 

 31 לרבות אלו שעניינ� קיזוז הפסדי$. החוק בהתא$ למכלול של$ ומשולב של הוראות 

  32 

 33(ג) לפקודה כ� 28לתק� את סעי'  תלמותר לציי� כי הדר� פתוחה בפני הכנסת כמחוקק

 34שבמקרה כגו� זה לא יחוייב הנישו$ לקזז הפסד כנגד הכנסה שהמס הישראלי עליה עשוי 
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 30מתו�  30

 1להתבטל עקב מת� זיכוי בגי� מסי$ זרי$. לדידי, אי� זה מוב� מאליו כי תיקו� כאמור ישק' 

 2  את הדי� הרצוי. 

 3 

 4 ובלתי קשורה בנוגע לסוגייה אחרתפסק די� חלקי  קוד$ לכ�כי במסגרת ערעור זה נית�  ערוי .82

 5כ$ שומות חלקי. פסק הדי� שהייתה שנויה במחלוקת בי� הצדדי$ ואשר לגביה נחת$ הס

 6 צו להוצאות. מת� ת� תוק' להסכ$ השומות החלקי האמור וזאת ללאהחלקי נ

 7 

 8לא היה צור� בניהול דיו� לגבי סוגיית הזיכוי בגי� מסי חו# הערעור נדחה. כפי שצויי�, כאמור,  .83

 9אני מוצא לנכו� לפסוק  הסיבה כי עמדת המערערת איננה מופרכת,מ� וג$  ,מסיבה זווהוכחות 

 10, ש"ח 10,000 בסכו$ כולל שלהוצאות במשורה: המערערת תשל$ למשיב הוצאות משפט 

 11 ימי$. 30תו�  וזאת

  12 

 13  מזכירות בית המשפט תמציא את פסק הדי� לידי ב"כ הצדדי$.

  14 

  15 

  16 

,� 17  , בהעדר הצדדי�.2017 יוני 25תשע"ז,  תמוז א' נית" היו

  18 

  19 

  
 

 הרי קירש, שופט
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