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 אחד עסקי ממיזם חלק המהוות חברות מספר בין עסקית פעילות סממני חלוקת"

 מאת

 **ד"עו, לדר איתן  ;   (*ח"רו) ד"עו, לביא-גוז רחלי

 

, פירותית-עסקית היא פלונית פעילות האם, בשאלה שעיקרן רבות מחלוקות נדונו הפסיקה במסגרת

 [1.]הונית-פסיבית בפעילות מדובר שמא או

 בין) דנו ואשר, המחוזית בערכאה שניתנו דין פסקי בשלושה להתבונן נבקש זה מאמר במסגרת

: אחד עסקי מיזם שמבצעות חברות מספר בין מחלחלים עסקית פעילות סממני האם, בשאלה( השאר

 רוזבאד, 7678-09-11 מ"ע[ 2,]דן גוש שומה פקיד' נ מ"בע הירוקה רחובות חברת 1113-04 מ"ע

 אחזקות אס.י'ג.יו 28643-01-16 מ"וע[ 3]גדולים למפעלים שומה פקיד' נ' ואח מ"בע( אירופה) נכסים

 [.4]גדולים למפעלים שומה פקיד' נ מ"בע( ישראל) ישראליות

 

 מאפיינים כבעלת מסויימת חברה של בפעילות להכיר יש לעיתים, שלהלן מהסקירה שיעלה כפי

 של מבנה באמצעות המתקיים עסקי ממיזם אינטגרלי חלק מהווה זו שפעילות משום בעיקר, עסקיים

 לפיו, המס בדיני המנחה מעיקרון נובע האמור העסקי האופי ייחוס, מיד שניווכח כפי. חברות מספר

 לצורך הנישום השתמש בו הפורמלי הכיסוי את ולא המהותית הכלכלית הפעילות את לבחון יש

 .לפועל העסקי המיזם הוצאת

 

 30' עמ

 

 אחרת לחברה אחת חברה של העסקית הפעילות סממני זליגת - הירוקה רחובות עניין     .1

 מימון לה שהעמידה

 

 

 פעילות וכן, במישרין כללית עסקית פעילות המקיימת חברה כי, נקבע הירוקה רחובות בעניין    1.1

 נועד אשר מימון של עלויות עסקית כהוצאה לנכות תוכל, קשורה חברה באמצעות ספציפית עסקית

  . הבת-בחברה הספציפית העסקית הפעילות לקיום

 

  

 



 ופיתוח הקבלנות, היזמות בתחום הפעילה חברה הייתה המערערת, הירוקה רחובות בעניין    1.2

 אשר קשורה לחברה המחתה ההלוואה קרן ואת, מבנק הלוואה נטלה הירוקה רחובות חברת. נדל״ן

 בכמחצית ירד הפרויקט של המקרקעין שווי כי, הסתבר יותר מאוחר שנים שלוש. במקרקעין השקיעה

 בחלוף. במיזם המערערת להשקעת יחסי באופן, ההשקעה מערך לבנק הביטחונות בשווי גירעון ונוצר

 בגין נוסף ניכוי בספריה נרשם מכך וכתוצאה, ההשקעה יתרת את למחוק המערערת החליטה, שנה

 .ההשקעה ערך ירידת

 

  

 

 כהפסד) בניכוי לחברה השומה פקיד התיר לא, למערערת שנערכו השפיטה מיטב לפי בשומות    1.3

 השומה פקיד נימוק. הקשורה לחברה המערערת העניקה אשר ההלוואות מחיקת את( שוטף פירותי

 הלוואה על מדובר שלא כך, החברה של ההוני במישור פעולה היוותה שההלוואה, היה זו לקביעה

 .עסקית פעילות של מאפיינים בעלת

 

  

 

 חלק מהווה אכן הקשורה לחברה ההלוואה מתן כי, קבע אלטוביה מגן השופט כב׳, אולם    1.4

 סעיף מכוח רע״ כ״חוב זה סכום לנכות ניתן כי נקבע, משכך. המערערת של העסקית מפעילותה

' הש כבוד של בלשונו וכך"(, הפקודה: "להלן) 1961-א"התשכ(, חדש נוסח) הכנסה לפקודתמס( 4)17

 [5:]אלטוביה

 

  

 

 ביקשה לאומש ההלוואה במתן כי השתכנעתי, לה הצדדים וכוונת העסקה נסיבות על על״ ״מ״מבט

 שלא. הפירותית העסקית מפעילותה כחלק וזאת, כלשונה, בפרויקט רגל דריסת לקבל המערערת

 בגין המימון הוצאות וניכוי ההכנסה ובזקיפת כהלוואה הכספים בסיווג רואה איני, המשיב כעמדת

( מבונים שטחים) בעין פירעונה אם בין, במהותה הונית היא שההלוואה לכך הוכחה משום ההלוואה

 על ל״תשלומים הסיווג ושינוי 1995 בשנת השוטף הרכוש במסגרת כהלוואה הכספים סיווג. בכסף או

, וזאת, טיבה יהיה מה ברור שלא השקעה מבוצעת שבו מצב משקפים מכן שלאחר בשנים חשבון״

 ...בפרויקט רגל דריסת לקבל מנת על, כאמור

 

-על במקרקעין הזכויות רכישת לגבי הסכמות והושגו למקרקעין ביחס שונים הליכים ננקטו לימים... 

 הגיע לא שהפרויקט אלא. רותם במלונות בהשקעה חלקה כפי כמוסכם עלות במחיר המערערת ידי

 .הזמן עם שירד המקרקעין ערך על עלו לבנקים והחובות, הביצוע לשלב

 

 31' עמ



 

 הכלכלית המהות את לבחון יש, אכן. לטמיון ירדה וההשקעה המקרקעין נרכשו לא, דבר של בסופו

 פעילות במסגרת ונעשתה, פירותית היא, הנסיבות לאור, זה במקרה אשר, העסקה של האמיתית

 ״.המערערת של העסק

 

 אינטגרלית עסקית פעילות לבצע עשויה חברה, שלעיתים, עולה הירוקה רחובות עניין מנסיבות    1.5

 הפעילות קיום לשם החברה שנטלה מימון, מקרים באותם. קשורות חברות באמצעות לעסקיה

 בניכוי יותרו בו הכרוכות והוצאות) העסק לצורכי כמימון החברה אצל יוכר, הקשורה בחברה העסקית

 (.שוטפת עסקית כהוצאה

 

  

 

 הספציפית היזמית העסקית שהפעילות אף שעל, הוא הירוקה רחובות מעניין העולה נוסף דבר    1.6

 עסקית פעילות אותה מאפייני את לייחס שניתן קבע המשפט בית, הקשורה החברה אצל התקיימה

 .במישרין במסגרתה התקיימה לא האמורה שהפעילות אף על, המערערת לחברה ספציפית

 

  

 

 מחברה העסקיים הסממנים זליגת, הירוקה רחובות בעניין הנכבד המשפט בית שציין כפי    1.7

 מבחינת ובפרט, העניין נסיבות של האמיתית הכלכלית מהמהות נובעת האחרת לחברה אחת קשורה

 .בינן ההתקשרות ואופי החברות של הפעילויות אופי

 

  

 

  

 

 ידה-על המוחזקות בנות לחברות אם-חברה של העסקית הפעילות סממני זליגת - רוזבאד עניין     .2

 אחד עסקי מיזם לקיום והמשמשות

 

  

 

 עמדה אשר"(, נכסים רוזבאד: "להלן) ישראל תושבת חברה של עניינה נדון רוזבאד דין בפסק    2.1

 הון במלוא החזיקה נכסים רוזבאד. לישראל מחוץ ן"נדל בנכסי המשקיעה חברות קבוצת בראש



: להלן) לוקסמבורג תושבות חברות בשתי שלטה ורוז"(, רוז: "להלן) הולנד תושבת חברה של המניות

 "(.הלוקסמבורגיות החברות"

 

  

 

 32' עמ

 

 חברות ובאמצעות במישרין החזקה) באירופה ן"נדל בנכסי החזיקו הלוקסמבורגיות החברות    2.2

 ידה-על שהוחזק היחיד ן"הנדל נכס את הלוקסמבורגיות החברות אחת מכרה 2006 בשנת(. בנות

 נכסי את מכרו הנוספת הלוקסמבורגית החברה של הבנות החברות ובמקביל) 2004 משנת החל

 של המושב במדינות במס חיוב הצמיחה לא, כאמור, ן"הנדל נכסי מכירת[ 6(.]בבעלותן שהיו ן"הנדל

 .חברות אותן

 

  

 

 הלוקסמבורגיות מהחברות אחת בכל לראות יש כי, קבע גדולים למפעלים השומה פקיד    2.3

 כי, קבע השומה פקיד, כן-כמו"(. ז"חנ: "להלן) לפקודה ב75 בסעיף כהגדרתה", זרה נשלטת חברה"

 משום 2006 בשנת ן"הנדל נכסי ממכירת הלוקסמבורגיות לחברות שנצמחה בתמורה לראות יש

( 1()ב)ב75 סעיף לפי נכסים לרוזבאד שחולק כדיבידנד לראותה יש וככזו, ז"חנ של " פסיבית הכנסה"

 אותו יראו, שולמו שלא רווחים לה שיש זרה נשלטת בחברה שליטה בעל" כי קובע אשר) לפקודה

 [7"(.]רווחים באותם היחסי חלקו את כדיבידנד קיבל כאילו

 

  

 

 במועד) נקבע שם, לפקודה( 1()א)ב75 סעיף על התבססה רוזבאד בעניין השומה פקיד עמדת    2.4

 רווחיו שרוב או פסיבית הכנסה היא המס בשנת הכנסתו רוב" אשר אדם-בני-שחבר(, הרלוונטי

( 5()א)ב75 סעיף על התבססה השומה פקיד עמדת, כן-כמו. ז"לחנ ייחשב" פסיבית מהכנסה נובעים

 כמשמעותה, נכס ממכירת תמורה"-כ" פסיבית הכנסה( "הרלוונטי במועד) הגדיר אשר, לפקודה

 ".יד במשלח או בעסק החברה בידי ששימש נכס מכירת שאינה, 88 בסעיף

 

  

 

 בחברות לראות אין כי, נכסים רוזבאד טענה במסגרתו, ערעור הוגש השומה פקיד עמדת על    2.5

 הלוקסמבורגיות החברות שהכנסות מהטענה נבעה נכסים רוזבאד עמדת. ז"חנ הלוקסמבורגיות



 ולא, אקטיבית החזקה מפעילות שנבעו, עסקיות הכנסות היו 2006 בשנת ן"הנדל נכסי ממכירת

 .פסיביות הכנסות

 

  

 

 הפעילות וכל, עובדים היו לא הלוקסמבורגיות בחברות כי, עלה רוזבאד בעניין הדין מפסק    2.6

-והחברה נכסים רוזבאד של עובדים ידי-על נעשו, למכירתם עד, ידן-על שהוחזקו ן"הנדל נכסי סביב

 השבחות, ב"וכיוצ ומתן משא, בנכס ביקורים, ן"הנדל לרכישת העסקאות בחינת, כך. שלה האם

 האם-והחברה נכסים רוזבאד עובדי ידי על נוהלו אלו כל - הניהול חברות עם וההתקשרויות הנכסים

 [8.]שלה

 

 33' עמ

 

, משלהן אוטונומי נכסים ניהול מנגנון היה לא הלוקסמבורגיות שלחברות העובדה בסיס על    2.7

 פרטני באופן חברה כל בחן השומה פקיד. הוני אופי בעלת היתה פעילותן כי קבע השומה פקיד

 שאותה להכריע יש, בו המחזיקה החברה ברמת הנכס לניהול פעילות שבהיעדר, והסיק ומבודד

 הכנסה מצמיח החברה של היחיד הנכס מימוש שממילא כך, פסיבי באופן בנכס מחזיקה חברה

 .חברה אותה בידי פסיבית

 

  

 

 של הפעילות אופי את לבחון המשפט בית העדיף רוזבאד בעניין, השומה פקיד לעמדת בניגוד    2.8

 אחד מעסק כחלק חברה כל נבחנה כך לצורך. רחבה בפרספקטיבה, עסקי או הוני:הספציפית החברה

 [9:]חברות מספר באמצעות מתבצעת שפעילותו

 

  

 

, הלוקסמבורגיות מהחברות אחת כל של לפעילות פרטנית התייחסות כאן המקרה בנסיבות"

 של המהותית הכלכלית הפעילות את נכונה משקפת אינה, המשיב שמבקש כפי ורוז המחזיקות

 מתקיימים האמורות מהחברות אחת כל של בראיה אם אפילו, כן על. הרלבנטית בתקופה המערערות

 ובין רביד של עדותם לנוכח. הרחבה הראייה את להעדיף יש... הונית להכנסה מהאינדיקציות איזה

 המהווה מעסק כהכנסה המכירה מעסקת ההכנסה את לראות יש, המערערות לפעילות ביחס סירה

 ."אחד כלכלי מיזם

 

  



 

 לפעילות שהמאפיינים אף על כי המשפט בית הכריע רוזבאד בעניין, לעיל לאמור בהתאם    2.9

 חברה לכל כשייכים אלה מאפיינים לראות יש, מהחברות בחלק רק טכני באופן התקיימו עסקית

 הלוקסמבורגיות בחברות לראות אין ומשכך נכסים לרוזבאד המשתייכות החברות בקבוצת וחברה

 הינו המהותי העסקי המיזם לפיה, הרחבה מההסתכלות נבעה המשפט בית של זו מסקנה. ז"חנ

  . חברות מספר באמצעות נעשים ותפעולו ביצועו ורק, אחד

 

  

 

  

 

 34' עמ

 

 עסקיים סממנים לזליגת" אטומה( "מ"בע חברה) נפרדת משפטית ישות - אס.י'ג.יו עניין     .3

 בקבוצה נוספות מחברות

 

  

 

 שהייתה, המערערת,אס.י'ג.יו בעניין הדין פסק ניתן, רוזבאד בעניין הדין פסק מתן לאחר מעט    3.1

 "(.סימנס קבוצת: "להלן) העולמית SIEMENS מקבוצת ישראלית חברה

 

  

 

 המס ובשנות"(, הבת-החברה: "להלן) לתעשייה תוכנה סימנס בחברת החזיקה אס.י'ג.יו    3.2

 שקיבלה והלוואות הבת-בחברה ההשקעה את כלל מאזנה"( המס שנות: "להלן) 2010-2008

 "(.האם-החברה: "להלן) שלה האמריקאית האם-מהחברה

 

  

 

 פיננסיים בנגזרים מעסקאות כתוצאה מימון והוצאות הכנסות על המס בשנות דיווחה אס.י'ג.יו    3.3

 על שקליות פוזיציות פתחה במסגרתן" הגנה עסקאות" היוו העסקאות, לעמדתה"(. העסקאות:"להלן)

 .האם-לחברה הדולריות התחייבויותיה על להגן מנת



 

  

 

 באותו המשיב. עסקית מפעילות נבעו העסקאות בגין והוצאותיה הכנסותיה, אס.י'ג.יו לעמדת    3.4

 .עסקית מפעילות חלק היו לא העסקאות כי, מצידו קבע, גדולים למפעלים השומה פקיד, עניין

 

  

 

 חברות כל על מחילה היא אותה, קבועה פיננסית מדיניות יש סימנס שלקבוצת, טענה אס.י'ג.יו    3.5

 מטבע שאינו במטבע הנקוב מאזני פריט יש בקבוצה מהחברות לאחת שבו מקום ולפיה, הקבוצה

 .החשיפה את לגדר כדי הרלוונטי במטבע פוזיציות לפתוח החברה על, החברה של הפעילות

 

  

 

 שכן, מעסק הכנסות הן ההגנה מעסקאות שהכנסותיה טענה המערערת, לעיל לאמור בהמשך    3.6

 והן... סימנס קבוצת של המובהקת העסקית מפעילותה נפרד בלתי חלק מהווה" העסקאות פעילות

 העסקי המנגנון לרשותה עמדו העסקאות ביצוע בעת כי, לטענתה, המוכיחות שהוצגו הראיות לאור

 [10".]בקבוצה םאורגני של המיוחדת והמומחיות

 

  

 

 בעניין הערעור את דחתה, אביב בתל המחוזי המשפט מבית, סרוסי ירדנה השופטת כבוד    3.7

 בסממני מתאפיינות אינן המערערת שביצעה שהעסקאות, נקבע הערעור מדחיית כחלק. אס.י'ג.יו

 .עסקית פעילות

 

  

 

 מתאפיינת פעילותה ולפיה החברה עמדת את דחתה השופטת כבוד, לעיל לאמור בהמשך    3.8

 [11:]סימנס קבוצת מפעילות חלק היותה בשל - עסקיים בסממנים
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 לבחון יש, עסקית הייתה העסקאות בביצוע שפעילותה למסקנה להגיע כדי, כי טוענת המערערת"

 בלתי חוליה" היותה רקע ועל"... ענפה עסקית פעילות בעלת מקבוצה חלק" היותה רקע על אותה

 "...הקבוצה של היצרנית הפעילות בשרשרת נפרדת

 

 .לקבל אין זו טענה

 

. מניותיה בעלי של מאישיותם הנבדלת משלה משפטית אישיות חברה שלכל הוא המס בדיני יסוד כלל

 העסקית הפעילות את לה לייחס ניתן שלא כך אוטונומי כגוף עצמה בפני עומדת המערערת

 .הקבוצה בחברות המתבצעת

 

 ."שקיימת ככל, הבת בחברת היצרנית הפעילות את לה לייחס אין זו מסיבה

 

  

 

 [12:]ובהמשך

 

  

 

 אם לבחון יש כך ובתוך, עצמה בפני, אפוא, תיבחן" מסחרית-עסקית חברה" היא כי המערערת טענת"

, אקטיבית פעילות - ובעיקר עצמה משל ובקיאות ידע, עצמאי משרד, עסקי מנגנון, עובדים לה יש

 .עסקית - מסחרית פעילות של לקיומה דרושים( לפחות) אלה כל כאשר

 

... 

 

 מבלי, עסקית שכן כל לא, אקטיבית פעילות( מ"בע חברה) למערערת לייחס ניתן כיצד להלום קשה

 ."הפעילות לביצוע מנגנון לה שיש ומבלי עובדים לה שיש

 

  

 

, סימנס מקבוצת אחרות בחברות שהתקיימו עסקיים שסממנים, הוכרע אס.י'ג.יו בעניין, כן-אם    3.9

 שלפיה, עניין באותו המערערת טענת את שיקללה, נראה כך, זו קביעה. המערערת לזכות ייזקפו לא



 שנעשתה וכזו, סימנס קבוצת של העסקי מהמיזם חלק הייתה העסקאות במסגרת פעילותה

    . בקבוצה נוספות מחברות כחלק הפועלים אורגנים של והמומחיות העסקי המנגנון באמצעות

 

  

 

  

 

 ומקורו השונות הקביעות בין הלכאורי המתח ניתוח     .4

 

  

 

 עסקית פעילות תכונות של השלכה בוצעה רוזבאד ובעניין הירוקה רחובות שבעניין בעוד    4.1

 שאין, דיכוטומי באופן לכאורה, המשפט בית קבע אס.י'ג.יו בעניין, אחרת לחברה אחת מחברה

 דהיינו", עצמה בפני" תיבחן עסקיות בסממני מתאפיינת שפעילותה מ"בע חברה טענת: כן לעשות

 .בה קשורות חברות על להסתכל מבלי
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 החברות בקבוצת חברה כל פעילות של נפרדת-פרטנית שבחינה נקבע רוזבאד שבעניין בעוד    4.2

 בית קבע אס.י'ג.יו בעניין, וחברה חברה כל של המהותית הכלכלית הפעילות את נכונה תשקף לא

 .הנפרדת המשפטית היישות של הפרטנית הבחינה זולת בחינה שום לבצע שאין המשפט

 

  

 

 שנעשה זה ובין, רוזבאד ובעניין הירוקה רחובות בעניין שנעשה הניתוח בין שהמתח נראה   4.3

 מדגיש רוזבאד בעניין. מהמקרים אחד בכל לבכורה שזכה המשפטי מהעיקרון נובע, אס.י'ג.יו בעניין

 פי על למסות יש עסקה" כי המורה" המס בדיני יסודי עקרון" על מבוססות שקביעותיו, המשפט בית

 ".הכלכלית מהותה פי ועל הכלכלי תוכנה

 

  

 



 את חלקו רוזבאד בעניין שהמערערות למד המשפט בית, לעיל המנחה לעיקרון בהתאם    4.4

 של הפעילות, לכאורה אשר, שלהן והנינות הנכדות החברות עם גם שלהן העסקית הפעילות מאפייני

 אותן ידי-על הנכסים החזקת, הדין מפסק שנלמד כפי אך) נכס בהחזקת התמצתה מהן אחת כל

 (.האחד העסקי המיזם שרשרת מפעילות חלק הייתה חברות

 

  

 

, החיצונית הצורה פני על הכלכלי התוכן העדפת לעקרון רוזבאד בעניין המשפט בית היצמדות    4.5

 באותו. הנכדות החברות של הפורמליים מדיווחיהן לחלק נמוך ראייתי משקל במתן גם ביטוי לידי באה

 עצמן ראו הן כי עלה מהן שונים דיווחים( זרות ולרשויות בישראל) לרשויות מסרו החברות, עניין

 בעת, המערערת דיווחי שם, הירוקה רחובות בעניין אירע גם וכך) פסיבית פעילות בעלות כחברות

 המשפט בית(. הונית-השקעתית מפעילות חלק הקשורה לחברה ההלוואה היות על הצביעו, מסוימת

 כל ראיית -" הכלכלית מהות"ה על מבוססת שהכרעתו בעוד", צורה"ה משקל את אלו לדיווחים מייחס

 .אחד עסקי ממיזם כחלק שבמבנה החברות

 

  

 

 נפרדת בלתי חוליה" היא לפיה, המערערת טענת את המשפט בית דחה אס.י'ג.יו בעניין, מנגד    4.6

 בדיני יסודי כלל" בהצגת זו לטענה מגיב המשפט בית". הקבוצה של היצרנית הפעילות בשרשרת

 האם לבחון יש, המשפט בית לדעת.מניותיה מבעלי חברה של הנפרדת המשפטית האישיות -" המס

 את לראות אין ולכאורה, הפרטנית החברה אמות' ד-ב, אוטונומית, אקטיבית פעילות מתקיימת

 מתנהל הוא אם אף, אחד עסקי ממיזם חלק היותה בשל רק, עסקית פעילות מאפייני כבעלת החברה

 .חברות קבוצת של בדרך מעשית מבחינה

 

  

 

 מדווחת בו מהאופן שונה העסקאות על המערערת דיווחי אופן כי, הדין בפסק ציין המשפט בית    4.7

 על דיווח מול, המערערת אצל צבירה בסיס על דיווח) זהות עסקאות על סימנס בקבוצת אחרת חברה

 צורת כי, ציין המשפט בית(. המערערת של האם-החברה – האחרת החברה של במקרה מימוש בסיס

 ידי-על הננקטת לשיטה הדיווח את להתאים המערערת מטעם בקשה והיעדר) האמורה הדיווח

 .המערערת של לרעתה פועל(, סימנס בקבוצת האחרת החברה
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 ההכנסות על המערערת דיווח אופן" )צורה"ל העניק המשפט בית אס.י'ג.יו בעניין, דהיינו    4.8

 לפיה) המערערת ידי-על הנטענת" מהות"ל לפחות שווה ראייתי משקל( מימוש בסיס על מהעסקאות

 בית במסקנת נוסף נדבך משמש" צורה"ל הגבוה הראייתי המשקל(. אחד עסקי ממיזם חלק היא

 קבוצה פעילות משרשרת חלק היותה בשל עסקיים בסממנים מתאפיינת אינה אס.י'ג.יו כי, המשפט

 .אחת עסקית

 

  

 

, שנדונו הדין בפסקי המשפט בית את שהנחו השונים העקרונות בין המצטיירים הפערים אף על    4.9

, שונות ראייתיות-עובדתיות מנסיבות בעיקרה נבעה אס.י'ג.יו בעניין השונה שהתוצאה סבורים אנו

 נובעת זו סברה. המשפט בית לרגלי נר היווה אשר אחר או זה מנחה בעיקרון הבדל בשל דווקא ולאו

 מפעילות כחלק להיחשב יכלו שהעסקאות מציינת סרוסי השופטת כבוד, הדין פסק שבמסגרת מכך

 היה לביצוען המנגנון אם, זאת(. המערערת אצל אוטונומית אקטיבית פעילות בהיעדר גם) עסקית

 ידי-על מבוצעות היו החברה של והעסקאות, סימנס בקבוצת אחרות לחברות השייך עסקי מנגנון

 [13:]שילוחי באופן זה מנגנון

 

  

 

 ולא הנישום של יועצו של תהיה הנבחנת הפעילות בביצוע והמומחיות אפשר כי קבעה הפסיקה, אכן"

 ...וקבוע זמין בייעוץ אלא בעלמא בייעוץ מדובר שלא ובלבד עצמו הנישום של

 

    ."זה במבחן עמידתה להוכחת הראיה בנטל עמדה לא המערערת כי, חוששני

 

  

 

 הטענה את הוכיחה לא שהמערערת, הדין פסק במסגרת סרוסי השופטת כבוד מוסיפה, כן-כמו  4.10

 פעילותה את לסווג יש כן ועל" הקבוצה של היצרנית הפעילות בשרשרת נפרדת בלתי חוליה" היא כי

 [14:]כעסקית

 

  

 

 חלק היא וכי הבת חברת של היצרנית הפעילות את לאגד מנת על הוקמה המערערת כי הטענה"

 ...".הוכחה לא... הקבוצה של עסקית-היצרנית הפעילות משרשרת נפרד בלתי

 



  

 

 הם, וראיה ראיה לכל שניתן והמשקל הראייתי שהחומר סבורים אנו יום של בסופו, כן-על  4.11

 מבינים אנו אין, מקרה בכל. אס.י'ג.יו ובעניין רוזבאד בעניין שונות תוצאות נקבעו שלאורם הגורמים

 עסקי מיזם היא קיומן תכלית אשר, חברות לשרשרת המשתייכת שחברה אס.י'ג.יו בעניין הדין מפסק

 אחרות חברות של עסקיים שסממנים במקרה גם, עסקית פעילות בעלת כחברה תיחשב לא, אחד

 אין הנדונה לחברה שבו במקרה גם, לדעתנו, נכונה זו מסקנה. חברה אותה את אפיינו בקבוצה

 (.עצמה החברה משל ומנגנון עובדים ידי-על המתבצעת) אוטונומית אקטיבית פעילות
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 סיכום     .5

 

  

 

 יש לפיה, חברה מצד טענה נשמעת אחת לא, זה במאמר דנו בהם הדין מפסקי שעולה כפי    5.1

 בחברות המתקיימים עסקית פעילות סממני רקע על, זאת. אקטיבית-כעסקית פעילותה את לסווג

 .אחד עסקי ממיזם חלק עימה יחד שמהוות, בה קשורות

 

  

 

 המהותי העסקי המיזם בהן בנסיבות כי נראה, ונימוקיהן המשפט בתי החלטות לרוח בהתאם    5.2

 כאמור החברה טענת את לקבל יש, חברות מספר באמצעות נעשה ותפעולו ביצועו ורק, אחד הינו

 יחד, והמהוות בה הקשורות בחברות מצויים הנטענת העסקית הפעילות מאפייני אם גם, זאת. לעיל

 .אחד עסקי ממיזם חלק, עימה

 

  

 

 כאמור העסקית הפעילות מאפייני חלוקת שלצורך לכך הדעת את ליתן חשוב, זאת עם יחד    5.3

, אחד עסקי מיזם של קיומו המוכיחה הראייתית התשתית את לבסס יש, קשורות חברות בין לעיל

 .הקשורות החברות שרשרת של המשותפת פעילותן באמצעות המתממש

 

 



 '.ושות מטלון, פולק, עמית ד"עוה משרד של המיסים במחלקת שותפה         *

 

 '.ושות מטלון, פולק, עמית ד"עוה משרד של המיסים במחלקת דין עורך       **

 

 ובהם, מגוונים להיות עשויים פירותית או כהונית פעילות לסווג פלוני נישום לרצון המניעים       [.1]

, למשל ראו) בלבד אחר מסוים ממקור הכנסה כנגד מסוים הכנסה ממקור הפסדים לקיזוז אפשרות

 שם, 16-ה( 2016 אוקטובר) 5/ל" מיסים, "3 אביב תל שומה פקיד' נ טרוק דן 20691-04-14 מ"ע

 הפסדיו לכך ובהתאם", יד-משלח" כדי עולה האופנועים מירוצי בתחום שפעילותו המערער טען

 בענף כמהנדס ממשכורתו לרבות, שהוא מקור מכל חייבת הכנסה כנגד לקיזוז ניתנים זה מתחום

 הכנסה על החלים המס לשיעורי ביחס אחד ממקור חייבת להכנסה נמוכים מס שיעורי(, הטכנולוגיה

 תל שומה פקיד' נ מ"בע ניהול שירותי יעקב פרי 559/16 א"ע, למשל ראו) אחר מסוג ממקור חייבת

 אופציות ניהול לשירותי בתמורה קיבלה המערערת שם, 5-ה( 2016 דצמבר) 6/ל" מיסים, "1 אביב

 האופציות את המערערת מימשה כאשר. שירותים נתנה לה החברה מניות לרכישת סחירות בלתי

 מס שיעור עמד, העת באותה) 25% בגובה במס החב הון כרווח ממימושן הרווח על דיווחה, האלו

 .נוספים ומניעים(, 35%-כ על מעסק הכנסה על החל החברות

 

 אפריל) 2/כה" מיסים, "דן גוש שומה פקיד' נ מ"בע הירוקה רחובות חברת 1113-04 מ"ע       [.2]

 "(.הירוקה רחובות עניין: "להלן) 15-ה( 2011

 

 גדולים למפעלים שומה פקיד' נ' ואח מ"בע( אירופה) נכסים רוזבאד 7678-09-11 מ"ע       [.3]

 "(.רוזבאד עניין: "להלן( )אונליין מיסים במאגר פורסם)

 

 למפעלים שומה פקיד' נ מ"בע( ישראל) ישראליות אחזקות אס.י'ג.יו 28643-01-16 מ"ע       [.4]

 "(.אס.י'ג.יו עניין:"להלן( )אונליין מיסים במאגר פורסם) גדולים

 

 .הדין לפסק 5 סעיף לעיל 2 ש"ה, הירוקה רחובות עניין       [.5]

 

 משרדים בניין החזיקה אשר, זרה חברה מניות רוז רכשה 2006 אוגוסט בחודש כי, עוד יצוין       [.6]

 והניתוח הדיון מיקוד לשם. האמורות המניות את רוז מכרה 2008 ספטמבר בחודש. שוויץ, בציריך

 .הלוקסמבורגיות החברות ידי-על שבוצעה הנכסים במכירת נתרכז להלן, זה במאמר

 

 נשלטת חברה" ברוז גם לראות יש כי, קבע גדולים למפעלים השומה פקיד, דומה באופן       [.7]

 ז"חנ של" פסיבית הכנסה" משום המניות ממכירת לרוז שנצמחה בתמורה לראות יש ובנוסף", זרה

 הדין בפסק כי, יודגש(.לפקודה( 1()ב)ב75 סעיף לפי נכסים לרוזבאד שחולק דיבידנד בה לראות וכן)

 תיקון) 1.1.2014 מיום שחל ז"החנ בכללי החקיקה לתיקון, הדברים מטבע, התייחסות הייתה לא

 כתוצאה. 2008 - רוז ידי-על הערך ניירות נמכרו שבה המס לשנת רלוונטי שאינו(, לפקודה 198

 אף, ערך נייר ממכירת שתמורה, לפקודה( 1א()5()א)ב75 בסעיף מצוין כיום, האמור החקיקה מתיקון



, והוכח משנה פחות הוחזק הערך נייר אם אלא", פסיבית הכנסה"ל תיחשב, מעסק הכנסה היא אם

 הקשור בכל, כלומר. יד-במשלח או בעסק החברה בידי שימש כי, השומה פקיד של דעתו להנחת

 הואיל) השומה פקיד עמדת את מחזקים היו החדשים הכללים, רוז ידי-על המניות מכירת לעסקת

 (.לשנה מעל הוחזקו, לעיל 6 ש"בה כאמור, רוז ידי-על שנמכרו הזרה החברה ומניות

 

 הנשלטת זרה חברה. חוץ תושבת חברה על, כאמור, חלים ז"החנ כללי כל כי, לציין ראוי       [.8]

 כלל בחינת. רגיל ישראלי חברות במס וחבה ישראל תושבת לחברה להיות הופכת מישראל ומנוהלת

, ל"בחו המטרה חברות ועד, בישראל האם בחברות - מהקודקוד החל, יחד האשכול בכל הפעילות

 של שהפעילות העובדה. הזרות בחברות" והניהול השליטה" סוגיית את להעלות הייתה עלולה

 דיון הדין בפסק עוררה, ישראל תושבת חברה, נכסים רוזבאד ידי-על נוהלה הלוקסמבורגיות החברות

 בית ידי-על תמיהה הועלתה זה בעניין. מס לצורכי תושבות קביעת לשם וניהול שליטה בשאלת קצר

, ישראל תושבות חברות למעשה הן הלוקסמבורגיות שהחברות השומה פקיד טען לא מדוע, המשפט

 בית, האמורה התמיהה עם יחד. צמיחתן עם ממילא בישראל תמוסה החייבת שהכנסתן כאלה

 לגביהן התקיימו אשר, מאוד ישנות מס לשנות שומות על שמדובר מאחר כי קבע הנכבד המשפט

 בעניין לקביעה מקום אין, השומה פקיד מטעם כזו טענה עלתה לא שבמהלכם, שנים רבי שומה הליכי

 ראו, בלבד הסיכומים ובשלב, במרומז אלא) הועלתה לא הטענה שבו, בערעור דין פסק במסגרת זה

    (.רוזבאד בעניין הדין לפסק 11 סעיף

 

 .הדין לפסק 13 סעיף, לעיל 3 ש"ה, רוזבאד עניין       [.9]

 

 המשפט בית התייחסות את נביא בהמשך. הדין לפסק 26 סעיף, לעיל 4 ש"ה, אס.י'ג.יו עניין     [.10]

 שימוש המוכיחות ראיות בשל מעסק כהכנסה העסקאות תוצרי את לסווג יש ולפיה המערערת לטענת

 .סימנס בקבוצת אורגנים של עסקי במנגנון

 

 .הדין לפסק 69-67 סעיפים, לעיל 4 ש"ה, אס.י'ג.יו עניין     [.11]

 

 .הדין לפסק 72-71 סעיפים, לעיל 4 ש"ה, אס.י'ג.יו עניין     [.12]

 

 .הדין לפסק 80-79 סעיפים, לעיל 4 ש"ה, אס.י'ג.יו עניין     [.13]

 

 ."הדין לפסק 59 סעיף, לעיל 4 ש"ה, אס.י'ג.יו עניין     [.14]


