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 (*ח"רו) ד"עו, לביא-גוז רחלי  ;   ד"עו, לוי דורון

 

  

 

  

 

 מבוא    .א

 

  

 

 אשר."(, א.ד.צ הלכת: "להלן[ )1]מ"בע ושירותים אחזקה. א.ד.צ בעניין הדין פסק פורסם לאחרונה

 חלק הינם, שלישיים לצדדים ומעבירה מדיירים מקבלת ניהול שחברת כספים האם, השאלה את בחן

 .א.ד.צ הלכת בניתוח בקצרה עוסקת זו רשימה. לאו אם, מ"במע החייב" העסקה מחיר"מ

 

  

 

 - נדרש הוא אליה בשאלה ופסיקתו טעות לכלל העליון המשפט בית נגרר שלצערנו, נאמר כעת כבר

 מחיר"מ חלק הינן, שלישיים לצדדים המועברות, מדיירים ניהול חברת שמקבלת הכנסות האם

 .תשומות מס קיזוז בשאלת מהותי דיון ונעדרת בחסר המעטה בלשון לוקה - מ"במע החייב" העסקה

 

  



 

 חוק: "להלן) 1975-ו"התשל, מוסף ערך מס חוק, המוסף הערך במיסוי ובסיסי מובנה כחלק, ויובהר

 התשומות את בניכוי לעוסק מתיר ומנגד בישראל הנעשית עסקה בגין[ 2]עוסק ממסה"( מ"מע

, העיסקה ממחיר אחד בשיעור מוטל המוסף הערך מס: קמעה ויורחב. עיסקאותיו לצורך ששימשו

 על מס להטלת יובילו כשלעצמן מ"מע לחוק 2 סעיף הוראות, אולם. מ"מע לחוק 2 בסעיף כאמור

, מ"מע חוק קובע, המוסף הערך על יוטל שיגבה שהמס ובכדי, משכך. המוסף הערך על ולא המחזור

 [.3]בעיסקה שמשו אשר השונות התשומות את בו חייב שהעוסק מהמס לנכות יש כי

 

  

 

 את יוצרת אינה וממילא, דנה אינה היא באשר בחסר לוקה והיא יסודה בטעות. א.ד.צ הלכת, לדעתנו

 בין, הוצאות החזר מהווים אשר מלקוחותיה. א.ד.צ שקיבלה ההכנסות לגבי, המתבקשת ההבחנה

 אשר הוצאות ובין תשומות כמס הוכר הוצאות באותן הגלום מ"המע ואשר. א.ד.צ שהוציאה ההוצאות

 .תשומות  כמס. א.ד.לצ הוכר לא בהן הגלום מ"המע

 

 8' עמ

 

  

 

 דיון     .ב

 

  

 

 הנורמטיבי הרקע

 

  

 

 [:4]כדלקמן וקובע מוסף ערך מס בהטלת דן מ"מע לחוק 2 סעיף

 

  

 

 ...." מוסף ערך מס יוטל טובין יבוא ועל בישראל עסקה על"



 

  

 

 :הבא באופן מ"מע לחוק 1 בסעיף מוגדרת" עסקה"

 

  

 

 :מאלה אחת כל -" עסקה""

 

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

 

 ;המוכר בידי יבואו על או למוכר מכירתו על שהוטל התשומות מס נוכה אשר נכס מכירת     (2)

 

 ."אקראי עסקת     (3)

 

  

 

 :כדלקמן וקובע תשומות על ששולם מס בהתרת דן מ"מע לחוק( א)38 סעיף

 

  

 

 או כדין לו שהוצאה מס בחשבונית הכלול התשומות מס את בו חייב שהוא מהמס לנכות זכאי עוסק"

 , ....".המנהל זה לענין שאישר אחר במסמך או יבוא ברשימון

 

  

 

 המוסף הערך מס)" מ"מע לחוק 1 בסעיף כהגדרתו" תשומות מס" הוא לניכוי שניתן המס, למעשה

 לצרכי הכל, לעוסק שירותים מתן על או עוסק בידי נכסים יבוא על, לעוסק נכסים מכירת על שהוטל

 [.5"(]בעסקו לשימוש או עסקו

 



  

 

 העבודה שכר על, ולפיכך[ 6"]שירות" מהגדרת במפורש מועטה עובד עבודת כי, להדגיש המקום כאן

 ".תשומה"כ מוכר אינו לעובד שכר תשלום - ובמקביל מ"מע אין עובד שמקבל

 

  

 

 לרשות מיסים תשלומי, מקומית לרשות ארנונה תשלום, לדוגמה) ר"למלכ תשלומים, האופן באותו

 העוסק אצל בניכוי מוכרים הם אין ובמקביל מ"במע ר"המלכ אצל מחויבים אינם'( וכו המסים

 ".תשומה"כ

 

 9' עמ

 

  

 

 הדין פסק ניתוח

 

  

 

 מגורים במתחמי משותפים לבתים ואחזקה ניהול שירותי המספקת חברה הינה. א.ד.צ חברת

, חשמל: המשותפים החשבונות ותשלום המשותפים המרחבים אחזקת על אמונה והיא, באשדוד

 .באלה וכיוצא גינון, ניקוי שירותי מתן, ביטוח, מעלית

 

  

 

 אשר) משנה-קבלני ובאמצעות החברה של עובדים באמצעות ניתנים והאחזקה הניהול שירותי

 .(.א.ד.צ שם על חשבוניות מוציאים

 

  

 



 הבית של האחזקה הוצאות מסך כשיעור המחושבת, עמלה מהדיירים. א.ד.צ גובה שירותיה תמורת

 (.Cost Plus) ההוצאות עלות בצירוף, המשותף

 

  

 

 חברת כגון) שלישיים לגורמים שהועברו הסכומים ואילו במס חייבת עמלתה רק כי, טענה. א.ד.צ

 ולגביהם הואיל, ממס פטורים שלה האחזקה עובדי של השכר עלות לתשלום שיועדו וסכומים( חשמל

 ממחיר כחלק אלה תקבולים להחשיב אין כי, גרסה היא, משכך. בלבד להעברה" צינור" שימשה היא

 הדיירים י"ע. א.ד.לצ ששולמו הסכומים כל כי, טען מ"מע מנהל, מאידך[. 7]הדיירים לבין בינה העסקה

 .מ"במע החייב העסקה ממחיר כחלק ייחשבו

 

  

 

  

 

 שלישיים לצדדים המועברים תשלומים

 

  

 

 תשלומי של דינם את נרחבת בצורה ניתח, רובינשטיין. א השופט כבוד מפי, העליון המשפט בית

 אגב"( הראשונה המשפטית השאלה: "להלן) שלישיים לצדדים המערערת ידי על המועברים ההעברה

 מציין רובינשטיין השופט כבוד. דנא בערעור המתעוררת המהותית השאלה זוהי כי, העובדה ציון

 :כדלקמן

 

  

 

 החוזית התמורה של הכולל הסכום יהיה עסקה של מחירה לפיו הכלל נקבע מ"המע לחוק 7 בסעיף"

 לצורך שלא מס הלקוח ישלם בהם, צודקים בלתי מצבים למנוע כדי, אולם...  הצדדים עליה שהסכימו

 6 תקנה הותקנה, זה לעניין" מתווך"כ אך המשמש, העוסק באמצעות' ג לצד המועברים תשלומים על

 ..."מ"מע לתקנות

 

  

 



"( התקנות: "להלן) 1976-ו"התשל, מוסף ערך מס לתקנות 6 תקנה כי, ומציין ממשיך המשפט בית

 על מוטלים מטיבם אשר תשלומים בביצוע הלקוח של לשלוחו נחשב העוסק בו במקרה לטפל נועדה

 .העסקה במחיר נכללים הם אין כן ועל, הלקוח

 

 10' עמ

 

, הראיות חומר רקע על[, 8]לתקנות 6 תקנה דרישות את נרחב באופן ניתח המשפט בית כבוד

, שלישיים לצדדים הדיירים בין" מתווכת" היותה על מצביעה אינה. א.ד.צ של שהתנהלותה, והכריע

 .הנכון הוא ההיפך אלא, ראשון במבט לחשוב היה שניתן כפי

 

  

 

 של לבו לב את האמורה בנקודה מחמיץ המשפט בית דעתנו לעניות כי, היטב יובלט האמורה בנקודה

 לעניין כצינור משמשת. א.ד.צ האם, לשאלה משמעות כל אין, הכבוד כל עם, ולמעשה המשפטי הדיון

 .לאו אם שלישי לצד ששולמו תשלומים

 

  

 

, מעלית אחזקת, גינון, חשמל הוצאות) עוסקים שהינם, שלישיים לצדדים לתשלומים באשר, ויוסבר

. א.ד.צ מעבירה אותו מ"המע כנגד אזי"(, שלישיים צדדים: "להלן( )באלה וכיוצא ניקוי שירותי מתן

 לגבי קשר כל ללא, משכך[. 9]מ"מע לחוק 38 לסעיף בהתאם תשומות מס קיזזה היא מ"מע לרשויות

 מיסויית-משפטית שמבחינה, משמעה התשומות כבר שקוזזו העובדה, שלוחה/צינור היותה אופן

 .בעסקיה אותה ששימשו כתשומות אלו תשלומים. א.ד.צ ראתה

 

  

 

, אלו סכומים בגין העסקאות מס את להעביר חייבת. א.ד.צ כי, חולקין אין, כלכלית מבחינה אף, בנוסף

 על מ"מע תשלום ללא בעסקה ששימשו תשומות מס מקיזוז נהנית. א.ד.שצ, יצא כן אלמלא

 [.10]עסקאותיה

 

 11' עמ

 

 והדיון בסוגייה[ 11]המחוזי המשפט בית הכרעת לאור תוקף משנה מקבלת האמורה מסקנתנו

 .התשומות מס ניכוי בהתרת



 

  

 

 :המחוזי המשפט בית של דינו פסק לשון להלן

 

  

 

 זו בשאלה הערעור את לקבל יש כי סבורתני תשומות מס לניכוי באשר המערערת לטענות אשר"

, וההשגה המתוקנים הדוחות הגשת ובעצם זכויותיה על שישנה הגם כאמור הניכוי את לה ולאפשר

 .תשומות מס ניכוי לצורך הנדרשות הארכות את ביקשה לא

 

 יש, המקוריים בדוחות לנכות ביקשה אותו, תשומות מס ניכוי מאפשרות המערערת של דרכה חסימת

 .למערערת מידתי ובלתי גדול לעוול לגרום כדי בה

 

 ... תשומות מס לניכוי כבקשה המקוריים בדוחות יראה המשיב, לפיכך

 

 לתקופות, המקוריים בדוחות הצהירה עליו התשומות מס את לנכות למערערת יאפשר המשיב

 ."הרלבנטיות

 

  

 

 שהתשומות, בעובדה המהותי הדיון הושמט העליון המשפט בית כבוד של בהכרעתו, לצערנו

 צינור. א.ד.צ של היותה לשאלת נפקות ללא, ומשכך בניכוי הותרו שלישיים לצדדים. א.ד.צ ששילמה

 התשומות אשר, שלישיים לצדדים ששולמו לתשלומים ביחס בידיה התקבלו אשר התקבולים, לאו אם

 .מ"במע חייבים, בניכוי הותרו בגינם

 

  

 

  

 

 האחזקה עובדי של השכר עלות לתשלום שיועדו תשלומים



 

  

 

, ובטענתה אחזקה עובדי של מעסיקה. א.ד.צ של היותה בשאלת המשפט בית דן הדין פסק בהמשך

' ג לצד תשלומים ידיה על המועסקים האחזקה לעובדי משלמת שהיא השכר בתשלומי לראות יש כי

 ידי על מועסקים האחזקה עובדי, ולדעתה הואיל, החשמל לחברת כתשלומים ממש, ועניין דבר לכל

 "(.השניה המשפטית השאלה: "להלן) הדיירים

 

  

 

 הכספים לעניין" מתווך. "א.ד.בצ לראות שאין שכשם, ופסק האמורה בסוגייה הכריע המשפט בית

 .לעובדיה המיועדים בסכומים מדובר כאשר כך הדבר שאין וחומר מקל, שלישיים לצדדים

 

 12' עמ

 

, וראוי רלוונטי המשפט בית ערך אותו הדיון, האחזקה לעובדי לתשלומים שביחס, להדגיש המקום כאן

 [.12]הראשונה המשפטית בשאלה מהדיון להבדיל וזאת

 

  

 

 שביחס הרי, בניכוי מותרות בגינם התשומות אשר, שלישיים לצדדים לתשלומים בניגוד, ויורחב

., א.ד.צ ידי על ולא הדיירים ידי על מועסקים האחזקה שעובדי ייפסק אם, האחזקה לעובדי לתשלומים

 .א.ד.צ בידי מ"במע חייבים אינם עבודתם שכר בגין. א.ד.לצ המשתלמים התקבולים אכן אזי

 

  

 

 כתשומות נחשבים אינם האחזקה לעובדי. א.ד.צ שילמה אותם שהתשלומים, לכך הלב תשומת

 לאו אם מ"מע חייבים אלו תשלומים האם, לשאלה מהותית נפקות יש, ומשכך. א.ד.צ של בעסקיה

 פרמיית כגון, כספיים למוסדות תשלומים או, ארנונה כגון, רים"למלכ לתשלומים ביחס הדין הוא)

 (.ביטוח

 

  



 

 של שלוחה היותה לעניין. א.ד.צ טענות את לקבל אין כי, המשפט בית כבוד הכריע ממצה דיון לאחר

 ממחיר חלק הוא עובדיה שכר כי, דנן בנסיבות לקבוע יש ולכן האחזקה עובדי העסקת לצורך הדיירים

 :מ"במע וחייב העסקה

 

  

 

...  האחזקה עובדי של מעסיקתם היא המערערת מוסף ערך מס לצרכי כי, היא האמור מן מסקנתי"

 כאשר, לעובדיה הדיירים בין ישירה זיקה פיקטיבי באורח ליצור יכולה המערערת אין הנדון בהקשר

 המספקת חברה היא זה בכובעה המערערת. האחזקה עבודות על והאחראית מעסיקתם היא כי ברי

 מן בנפרד, זאת. מ"מע לשלם עליה כך ועל, מייצרת שהיא המוסף מהערך חלק זהו, אחזקה שירותי

 גובה שהיא בעמלה מגולם המוסף הערך שם, הניהול חברת בכובע פעולתה על לשלם שעליה מ"המע

, הדיירים ידי על לה המוחזרת אחרת הוצאה כל לכלול ויכול) השונים האחזקה מרכיבי כלל על

 (. "כאמור

 

  

 

 13' עמ

 

 ומסקנות סיכום     .ג

 

  

 

 המהותית לעובדה דעתו את נותן היה המשפט בית אילו - אחת הינה המתבקשת המסקנה, לסיכום

 דן היה לא הוא אזי, תשומות מס נוכה השלישיים לצדדים. א.ד.צ ששילמה התשלומים בגין, לפיה

 אם מ"מע חייבים מהדיירים א.ד.צ שקיבלה התשלומים אם, ההכרעה לצורך רלוונטית שאינה בשאלה

 .רלוונטים ואינם שגויים נשען הוא עליהם האדנים, דעתנו לעניות, נכון הדין שפסק אף על, משכך. לאו

 

  

 

 פסק מסקנת והן המשפטי הדיון הן, התחזוקה לעובדי. א.ד.צ ששילמה לתשלומים ביחס, זאת עם יחד

 .ונכונים ראויים הדין

 



 

 '.ושות מטלון, פולק, עמית במשרד דין עורכי הינם הכותבים         *

 

 פברואר) 1/כד" מיסים, "מ"ומע המכס מנהל' נ מ"בע ושירותים אחזקה. א.ד.צ 8669/07 א"ע       .1

 .85-ה( 2010

 

 1 בסעיף כהגדרתם" ר"מלכ"ול" כספי מוסד"ל שונה באופן מתייחס מ"מע חוק כי הלב תשומת       .2

 .מ"מע לחוק

 

 מס בחשבונית הכלול תשומות מס תשומות מ"כמע בניכוי מתיר מ"מע לחוק( א)38 סעיף       .3

 .המנהל שאישר אחר במסמך או יבוא ברשומון כלול או כדין לעוסק שהוצאה

 

 .אחרת מצויין כן אם אלא במקור אינן במובאות ההדגשות       .4

 

 עסקאות במסגרת שולם הוא אם רק יוכר התשומות מס כי, הקובע מ"מע לחוק 41 סעיף ראו       .5

 .בלבד מס חייבות

 

 שאיננה הזולת למען בתמורה עשיה כל: "הבא באופן מ"מע לחוק 1 בסעיף מוגדר" שירות"       .6

 ללא אף חבריו למען כאמור עשיה גם - אדם-בני-ובחבר, כסף והפקדת אשראי עסקת לרבות, מכר

 ;"למעבידו שירות בגדר איננה עובד עבודת; חבר דמי בתמורת או תמורה

 

 ההחלטה בהליך פגמים של פרוצדורליות בשאלות, בנוסף, דן א.ד.צ דין פסק כי, הלב תשומת       .7

 .המהותיים בהיבטים רק אלא הפרוצדורליות בשאלות לדיון מתייחס אינו המאמר. בהשגות

 

 :כדלקמן וקובעת שלישי צד לטובת בהוצאות דנה לתקנות 6 תקנה       .8

 

 שאישר אחר מסמך או חשבונית והוצאה, לקוחו בשביל כהוצאות עוסק ששילם סכום     (א)      .6"

 .מהמחיר חלק יהיה לא, לקוח אותו של לשמו זה לענין המנהל

 

 שילם שהעוסק ולפני, הלקוח בשביל( א) משנה בתקנת כאמור כהוצאות לתשלום סכום נתקבל     (ב)

 תנאים נתמלאו באם, 5 תקנה הוראות ויחולו - העסקה ממחיר כחלק ולא כפקדון בו יראו, כאמור אותו

 :התנאים מתקיימים עוד וכל, אלה



 

, הלקוח בשביל הוצאות לתשלום נתקבל הסכום כי במפורש צויין שבה ללקוח חשבונית הוצאה      (1)

 ;ההוצאות טיב פירוט תוך

 

, 5 בתקנה כאמור ופקדונות כאמור הוצאות לענין, נפרד בנק בחשבון יופקד שנתקבל הסכום      (2)

 או, כאמור הוצאות לתשלום אלא שימוש כל החשבון בכספי יהיה ולא ושב עובר חשבון מסוג שהוא

 ."כאמור בפקדונות שימוש

 

 כחלק, יראוהו ללקוח הוחזר ולא כאמור הוצאות לתשלום שימש שלא מהפקדון חלק כל      (ג)

 .כאמור הוצאות לתשלום ישמש לא שהפקדון התברר שבו ביום מהמחיר

 

 לפני ימים שבעה, מהמחיר כחלק הסכום את יראו(, 2()ב) משנה שבתקנת התנאי נתקיים לא     (ד)

 כולו, הסכום כי נתברר שבו במועד או, הסכום נתקבל שבה תקופה אותה שלאחר ח"הדו תקופת תום

 ."המוקדם פי על, להוצאה ישמש לא, מקצתו או

 

 ושירותים אחזקה. א.ד.צ, 1560/04 ש"ע+  1516/04 ש"ע, המחוזי המשפט בבית הדין בפסק       .9

 לטענות אשר: "נפסק 221' עמ, 24-ה( 2007 אוקטובר) 5/כא" מיסים, "מ"והמע המכס מנהל' נ מ"בע

 את לה ולאפשר זו בשאלה הערעור את לקבל יש כי סבורתני תשומות מס לניכוי באשר המערערת

 את ביקשה לא, וההשגה המתוקנים הדוחות הגשת ובעצם זכויותיה על שישנה הגם כאמור הניכוי

 מס ניכוי מאפשרות המערערת של דרכה חסימת. תשומות מס ניכוי לצורך הנדרשות הארכות

 מידתי ובלתי גדול לעוול לגרום כדי בה יש, המקוריים בדוחות לנכות ביקשה אותו, תשומות

 ".למערערת

 

 מקום רק אפשרי עסקאות מ"מע תשלום ללא תשומות מס לקזז ניתן בו מצב כי, הלב תשומת      .10

 .אפס בשיעור מ"במע החייבות בעסקאות מדובר בו

 

, מ"והמע המכס מנהל' נ מ"בע ושירותים אחזקה. א.ד.צ, 1560/04 ש"ע+  1516/04 ש"ע      .11

 .221-ה( 2007 אוקטובר) 5/כא" מיסים"

 

 של טענתו את המאזכר המשפט בית כבוד של באמרתו למצוא אף ניתן לעיל לאמור תימוכין      .12

 :כדלקמן המשיב כ"ב

 

, זו שכר עלות על סב המתקנים הדוחות להגשת המערערת של המוטיבציה עיקר כי, המשיב טוען"

 המועברים כספים שלגבי, בעובדה טמון לכך הטעם. שלישיים לגורמים המועברים כספים על ולא

 נפסדת יוצאת אינה ולמעשה, מסים תשלום בגדרי להתקזז המערערת יכולה שלישיים לגורמים

 מן במקביל מ"מע גובה ואף, מ"מע המערערת משלמת החשמל לחברת תשלום על: לדוגמה)



 תהא לא שבעקבותיו - תשומות מס של קיזוז לערוך היא רשאית, עקרוני באופן, כן ועל, הדיירים

 מרכיב לעניין כי, ומסביר מוסיף המשיב(. החשמל חשבון מרכיב על למשיב מ"מע בתשלום חייבת

 המוסף הערך את מגלם, היתר בין, זה שכר כי, עבודה שכר על קבע כדרך מ"מע מוטל, השכר עלות

 ...המשקית לפעילות העוסק מאת

 

 הקימה אלא, שונות אחזקה עבודות לצורכי משנה קבלן המערערת שכרה לא, עסקינן בהם במקרים

 על מ"במע מחויבת היתה, כאמור קבלן שכרה אילו. אלה שירותים שסיפק משלה עובדים מערך

 כנודע אך. כך על להתקזז, הנראה ככל, ואז, בהתאם הדיירים את לחייב יכולה היתה, שירותיו

 מוציאים אינם המערערת ועובדי(, מ"המע לחוק 1 סעיף" )למעבידו שירות בגדר איננה עובד עבודת"

 הכנסה למס מדווחת אף אשר, המערערת מן משכורתם מקבלים אלא עבודתם על חשבוניות לדיירים

 .""החייבת הכנסתה את המפחיתה כהוצאה שכרם מרכיב על


