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 מוסדות ציבוריים / מלכ"רים; ארגונים מקצועיים .20

 46והחלת סעיף  קווים מנחים לקביעת מטרה ציבורית ומוסד ציבורי 20.1
 לפקודה

חוזר  , "(9/2015' מס חוזר" -)להלן 9/2015חוזר מס הכנסה מס' פורסם  2015 בספטמבר 10ביום )
ואת חוזר מס הכנסה  "(2/2001' מס חוזר" -)להלן  2/20011חוזר מס הכנסה מספר את מחליף  זה

 "(8/2015' מס חוזר" -)להלן  8/2015מספר 
 מבוא 20.1.1

לפקודה היא להקל על פעילותם של מוסדות ציבור הפועלים בתחומים  46תכליתו של סעיף 
הקבועים בחוק. באמצעותו, המדינה מעניקה זיכוי ממס בעד תרומה שניתנת למוסדות הציבור 

 הללו ובכך היא מעודדת יחידים וחברות לתרום כספים למוסדות אלה.
נסת מוסד ציבורי שלא הושגה מעסק שהוא עוסק בו, פוטר ממס, בין היתר, הכה ( לפקוד2)9סעיף 

 או מדיבידנד או מריבית והפרשי הצמדה, ששולמו על ידי חבר בני אדם שבשליטתו, העוסק בעסק.
לעמוד בהגדרת מוסד ציבורי לפקודה, על המוסד  46לשם קביעתו של מוסד ציבור לצורך סעיף 

 ( לפקודה.2)9סעיף בכמשמעותו 
 

 10893/08 )בג"צ פס"ד בעמותה לויפאסנה בישראל -המונח מטרה ציבורית פרשנות   20.1.2
 העמותה לויפאסנה בישראל נ' שר האוצר(

, ניתן פסק דין בבית המשפט העליון, אשר דחה עתירתה של העמותה 2012באוגוסט  23ביום 
(, להכיר "המשיב" -לפי עתירה זו, על שר האוצר )להלן  "(,העמותה" - לויפאסנה בישראל  )להלן

)א( לפקודה, הכרה אשר תאפשר לתורמים לעמותה, 46" לצורך סעיף ציבורי מוסדבעמותה כ"
 לקבל זיכוי ממס הכנסה בגין התרומות.

" כמטרה ציבורית מטרה( לפקודה, שם  מוגדרת "2)9)א( לפקודה, ישנה הפניה לסעיף 46בסעיף 
ות, סעד או ספורט וכן כל מטרה אחרת שעניינה דת, תרבות, חינוך, עידוד ההתיישבות, מדע, בריא

 שקבע שר האוצר.
( לפקודה במשך 2)9העמותה טענה, כי עצם העובדה שהיא עונה להגדרת מוסד ציבורי לפי סעיף 

)א( לפקודה, זאת לפי 46מספר שנים, מחייבת כי יש להכיר בה גם כמוסד ציבורי לצורך סעיף 
תיה הציבוריות עונות להגדרות של חינוך, סעד ( לפקודה, וכי מטרו2)9ההגדרות הקיימות בסעיף 

 ותרבות.
( 2)9בית המשפט העליון, דחה את העתירה וקבע כי קיים הבדל בין יישום ההגדרות שבסעיף 

לפקודה, בהקשר של מישור מס הכנסה, לבין יישומן בהקשר של מישור התרומות, אשר מתבטא 
 הן:)א( לפקודה, לפי46בדרישות הנוספות הכלולות בסעיף 

 "( לפקודה מהווה תנאי הכרחי 2)9" לצורך סעיף ציבורי מוסדשר האוצר טען כי הכרה בגוף כ
)א( 46)א( לפקודה, אך איננה תנאי מספיק. כלומר, סעיף 46לעניין הכרה כזו לצורך סעיף 

, שמטרתו סבסוד פעילות המוסד. צעד נוסף לפקודה (2)9לפקודה הולך צעד נוסף לעומת סעיף 
הטיית העדפות הציבור בהקצאת משאבי המדינה, באמצעות מנגנון התרומות. לצורך זה משמעו 

התערבות זו בהעדפות הציבור, נדרשת הצדקה מהותית, שמתבטאת, בפער בהיקף הגדרות 
" לצורך מישור מס הכנסה, לעומת היקף ההגדרות לצורך מישור התרומות. פער ציבורי מוסד"

)א( לפקודה, לפיהן האישור צריך 46מירות שבסעיף זה מקבל ביטוי מוסדי בדרישות המח
להינתן באופן פוזיטיבי על ידי שר האוצר ונדרש אישור של ועדת הכספים של הכנסת להחלטה. 
להבדיל מיישום ההגדרות במישור מס הכנסה המבוסס על שומה עצמית וכפוף לבקרה מדגמית 

 בלבד.

 ( לפקודה 2)9קנה לו, בסיפא של סעיף שר האוצר משתמש בסמכותו, במסגרת שיקול הדעת המו
 לעניין הגדרת מטרה ציבורית, רק במקרים בהם נהנו מקונצנזוס ציבורי רחב .

בית המשפט הוסיף וקבע,  כי אין לראות במטרותיה  הציבוריות של העמותה כמטרות של "חינוך" 
ולה להסתפק של "תרבות" ושל "סעד". על מנת לזכות בהכרה כ"מוסד ציבורי", העמותה לא יכ

בהוכחת העובדה שאחת ממטרותיה מהווה מטרה ציבורית, אלא עליה להראות כי מטרה זו היא 
 מטרה דומיננטית.

לקבלת אישור כמוסד ציבורי  ברוריםהמשפט המליץ למשיב, לגבש תוך שנה קריטריונים  בית
האם גופים  ןתבח אשר פנימית בדיקה יבצע שהמשיב ראוי כי ציין וכן לפקודה)א( 46לפי סעיף 

 )א( לפקודה תואמים את מדיניותו.46המוכרים היום כמוסד ציבורי לפי סעיף 
 46המלצות הועדה הציבורית לקביעת אמות המידה וקריטריונים לעניין סעיף   20.1.3

 לפקודה

                                                 
 2014ראה מדריך המס לשנת  2001בפברואר  7משפטית מקצועית מיום  - 2/2001להרחבה בנושא חוזר מס'  1
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ופטת )בדימוס( שרה פריש )להלן , מינה שר האוצר ועדה ציבורית בראשות הש2013בדצמבר  3ביום 
את אמות המידה והקריטריונים שלפיהם יקבל מוסד ציבורי אישור  במטרה לבחון"( פריש ועדת" -

וכן לקבוע מדיניות ברורה אשר תביא להגברת  לפקודה. 46זיכוי מס בגין תרומות לפי סעיף 
 לפקודה. 46 ףהשקיפות והסרת החשש לאפליה בהליך האישור לפי סעי

לפקודה הן מבחינה מהותית והן  46ום סעיף יודגש כי ההמלצות באות להסדיר את אופן ייש
מבחינה פרוצדוראלית. זאת, תוך גיבוש אמות מוגדרות שתפעלנה הן לפיקוח משמעותי על הגופים 

 המבקשים הכרה והן לשקיפות מרבית, פישוט והקלת תהליך קבלת האישור.
, וערכה בהם 2/2001ועדת פריש בחנה את רשימת הקווים המנחים שנקבעו בחוזר מס הכנסה מס' 

 ."(התבחינים" -)להלן  מספר שינויים. מתוך כך, נקבעו תבחינים לאמות המידה והקריטריונים
לפקודה, בהתאם  46ליצור בהירות בתנאים לקבלת אישור לפי סעיף  9/2015חוזר מס'  מטרת

ם לכך. ולהביא לידיעת הציבור את הקווים המנחי ,לויפאסנהפס"ד בעניין לקביעת בית המשפט 
לראשונה  ניתנות"עושה סדר" בתבחינים לקביעת מוסד ציבורי ומטרה ציבורית ובסגרתו החוזר 

הטבות מס גם לעמותות הפועלות בחו"ל לטובת אזרחי ישראל ולארגונים הומניטאריים. כמו כן, 
לראשונה הוגבלה תקרת השכר המקסימלאית בעמותה, כך שלא תעלה על עלות שכר מקסימלית 

ל במשרד ממשלתי וכן הוגבלו דרכי השקעת עודפי כספי העמותה. יתרה מזאת, צורפו של מנכ"
המשפטים ומטעם הציבור לוועדה הפנימית ברשות המיסים, הבוחנת את  משרדמטעם נציגים 

 הזכאות של המוסדות ליהנות מהטבת המס.
 הגדרת "מוסד ציבורי" ו"מטרה ציבורית"  20.1.4

. הציבוריות המטרות רשימת נקבעה וכן, ציבורי מוסד המונח הוגדר, לפקודה( 2)9 סעיף במסגרת
 46 סעיף לפי אישור לקבלת סף תנאי הינו, לפקודה( 2)9 בסעיף כהגדרתו ציבורי מוסד של קיומו

 .לפקודה
חבר בני אדם של שבעה לפחות שרוב חבריו "כ, לפקודה( 2)9 סעיף במסגרת מוגדר -" מוסד ציבורי"

, או הקדש שמרבית נאמניו אינם קרובים זה לזה, הקיימים ופועלים למטרה אינם קרובים זה לזה
ציבורית ונכסיהם והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד והם מגישים דין וחשבון 
שנתי לגבי נכסיהם, הכנסותיהם והוצאותיהם להנחת דעתו של פקיד השומה על פי תקנות שהתקין 

 שר האוצר".
עידוד מטרה שעניינה דת, תרבות, חינוך, ( לפקודה, כ"2)9מוגדרת בסעיף  - "ציבורית מטרה"

מדע, בריאות, סעד או ספורט וכן מטרה אחרת שאושרה על ידי שר האוצר כמטרה התיישבות, 
 .ציבורית"

רשימת המטרות הנ"ל הינה רשימה בלתי סגורה שכן המחוקק הותיר בידי השר סמכות שיורית 
ית אחרת. בעבר הכריזו שרי האוצר על שורה של מטרות ציבוריות על פי להכריז על מטרה ציבור

 צרכים ונסיבות שהתעוררו.
צריך שבפועל הנכסים  אאל ,לא די בכך שתהיה רשומה המטרה הציבורית בתקנון המוסד הציבורי

 ישמשו לפעילות הציבורית, אחרת לא ניתן לראות בגוף כמוסד ציבורי. וההכנסות
להביא לידיעת הציבור את הקווים המנחים את שיקול דעתו של השר בקביעת  מטרת חוזר זה היא

( לפקודה וכן את הקווים המנחים את שיקולי 2)9מטרה ציבורית אחרת מתוקף סמכותו על פי סעיף 
 הנציבות לסיווג מוסד ציבורי על פי הסעיף האמור.

 ים לבחינת פעילות למטרה ציבוריתתבחינים מהותי  20.1.5
לפקודה  46" אישור לפי סעיף ציבורית מטרהלעיל בעניין הגדרת " 20.1.4אמור בסעיף בכפוף ל

 , כמפורט להלן:, בין היתרלמטרה ציבורית פעילות הארגוןייבחן גם לאור 
 שנועדה לקדם את רווחת הציבור, איננה פעילות פרטית או עסקית ואיננה באה לקדם  פעילות

 .מסויימיםאת עניינם של פרטים 

  הפעילות מקדמת, ללא אפליה, את רווחת הציבור ככלל או רווחתם של ציבורים מובחנים בעלי
זהות, עניין או צרכים משותפים הכלולים במטרה הציבורית, אך לא את רווחתם של קבוצות 

 חברתיות מסוימים.

 עילות שאינה נוגדת את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.פ 

 ושה איננו כרוך בהפרת חוקי המדינה.פעילות שמימ 

 .פעילות שאינה פוגעת בביטחון הציבור והמדינה 

 .פעילות שאינה פוגעת בתקנת הציבור 

  מפלגתית. -הפעילות אינה מסייעת, במישרין או בעקיפין, למטרה פוליטית 

 סוד א לחוק י7מישרין או בעקיפין בפעולות הכלולות בסעיף פעילות שמימושה אינו כרוך ב
מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות,  הכנסת, לרבות שלילת קיומה של

 תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל.
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 .הפעילות היא בעלת אופי מתמשך 

 מוסד ציבוריבחינים מהותיים לבחינת ת  20.1.6
 לפי לאישור בקשה קבלת בעת", ציבורי מוסד" הגדרת בעניין לעיל 20.1.4 בסעיף לאמור בכפוף
, התקיימותם ותוודא תבדוקברשות המיסים,  ציבור ומוסדות"רים מלכ מחלקת, לפקודה 46 סעיף

 :ציבורי במוסדה של תנאים אל בין היתר,
 לפקודה( 2)9 בסעיף כמשמעותן ציבוריות מטרות הן המוסד של מטרותיו כל. 

 .המוסד הוא בעל אישור ניהול תקין מאת הרשם הרלבנטי 

 את רווחת הציבור ככלל או רווחתם של ציבוריםפעילות המוסד מקדמת, ללא אפליה , 
מובחנים בעלי זהות, עניין או צרכים משותפים הכלולים במטרה הציבורית, אך לא את 

 רווחתם של קבוצות חברתיות סגורות.

  המוסד הציבורי יפעל לקידום המטרה הציבורית ללא יצירת קשר או התניה בין שיעור
אינטרסים אות המוסד לבין הציבור הנהנה משירותיו, לרבות קידום צההשתתפות במימון הו

 של התורם. תרומות והשתתפויות לא יהיו תנאי או מסווה לקבלת כל תמורה מהמוסד.

  התמורה שהמוסד גובה בגין מכירת נכסים או מתן שירותים הקשורים לפעילות הציבורית
 .קהשוטפת, נמוכה באופן מהותי ממחירי השו

 ה כלכלית אישית לבד משכר מפעילי המוסד, עובדיו ובעלי עניין בו לא יפיקו במישרין כל הנא
 סביר שהוא פונקציה של פעילותם במוסד.

  שכר עובדי המוסד הציבורי ומנהליו לא יעלה על עלות שכר מקסימאלית של מנכ"ל במשרד
 ממשלתי, למעט מקמות שבהם חלים הסכמי שכר ענפיים או קיבוציים.

 ריו. רווח/חלוקה רווחים/עודפים לחב ו פועל למטרות רווח. המוסד לא יחלקהמוסד אינ
אסורה לעניין זה, לרבות חלוקת טובות הנאה בכסף או בשווה כסף, תשלומי שכר בלתי 

 סבירים וכו'.

  המוסד לא יחלק כספים, נכסים או מוצרים בני קיימא ולא ייתן טובות הנאה בכסף או בשווה
פין, אלא יכסף, בדרך כלשהיא, לרבות על ידי הסבה מראש של זכות, בין במישרין ובין בעק

 אם החלוקה האמורה הינה לשם הגשמת מטרותיו הציבוריות של המוסד.

  הקריטריונים לקבלת שירותים מהמוסד עומדים במבחנים אובייקטיבים המפורסמים לציבור
 הרחב/ או הרלוונטי.

 .המוסד אינו מסייע במישרין או בעקיפין לפעילות פוליטית או מפלגתית 

 תר( מתרומות בכסף או בשווה כסף או שנעשית בחלקה על ידי פעילות המוסד ממומנת )בין הי
 מתנדבים.

 כה בניגוד אינטרסים ויש בה משום דרך עקיפה המוסד אינו מעסיק אדם אשר העסקתו כרו
 לחלוקת רווחים.

  ישראל מדינת לרבות פעילות למען אזרחי , הינה בעלת זיקה למדינת ישראלפעילות המוסד
 בחו"ל.

 .רווחי עסקיו של המוסד מופנים למימוש מטרותיו ולמימון פעילותו הציבורית 

 תחולה   20.1.7
ותחולת הוראותיו היא החל מיום  8/2015וחוזר מס'  2/2001מחליף את חוזר מס'  9/2015מס'  חוזר

 .2015 בספטמבר 10פרסומו, קרי מיום 
וני לא נכללים הקריטריונים שהומלצו ע"י ועדת פריש וכרוכים בתיק 9/2015יצוין, כי בחוזר מס' 

חקיקה, דוגמת הוספת מטרות ציבוריות כגון איכות סביבה ורווחת הקהילה. בקרוב תצא הוראת 
 לפקודה. 46ביצוע שתתייחס להיבטים הטכניים פרוצדוראליים לבחינת הזכאות לאישור לפי סעיף 

מבחנים לפעילות עסקית שעלולה לפסול מוסד מהיותו ציבורי כפי שפורסמו על ידי  20.1.8
 ה:מס הכנס

  .היקף הפעילות העסקית הינה מהותית ביחס לכלל פעילות המוסד 

 .רישום במע"מ כעוסק מורשה 

 .מוסד מתחרה בסקטור העסקי מבחינת אופי השירותים  והמוצרים שהוא מספק 

 .ככל שמחירי המוסד קרובים למחירי השוק תחשב פעילותו כעסקית 

  שירותים מהמוסד.תרומות והשתתפויות הינן תנאי או מסווה לקבלת 
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 .ככל שהמוסד מספק סחורות ושירותים לגופים עסקיים, הנטייה לראות בו גוף עסקי, תגבר 

 .פס"ד עמותת "בשערייך ירושלים" 20.15עניין סעיף זה ראה סעיף ל
 חיוב במס על דיבידנד בידי מוסד ציבורי )מלכ"ר(  20.2

( לפקודה,  2)9פטורות ממס הכנסה מכוח סעיף  שלא מעסקכעיקרון, הכנסותיו של מוסד ציבורי 
למעט הכנסותיו של מוסד ציבורי מדיבידנד, מריבית ומהפרשי הצמדה המתקבלים מחבר בני אדם 

 שבשליטתו, העוסק בעסק, שאינן פטורות ממס כאמור.
המתקבל בידי מוסד ציבורי  ,שאינו פטור ממס ,נקבע כי דיבידנדלפקודה ( 4ב)125על פי סעיף 

 .25%( לפקודה, חייב במס בשיעור 2)9דרתו בסעיף כהג
 מיסוי מוסד ציבורי במס רווחי הון 20.3

רווח ההון שנוצר במוסד הציבורי. אם מקור רווח ההון הוא בעסק,  מקורכעיקרון, יש לבחון מהו 
( לפקודה, לעומת זאת אם מקור רווח ההון אינו 2)9הרי שאין הוא נכנס בגדר הפטור שניתן בסעיף 

עסק, אלא במסגרת הפעילות השוטפת של המוסד לשמה הוא הוקם, נראה שהוא יהיה פטור ממס ב
 בהתאם לקבוע בסעיף האמור.

, המועצה המקומית 185/90בפסק דין המועצה המקומית יהוד )עמ"ה חיזוק לפרשנות זו התקבל 
 , בו נקבע כי:תקווה(-יהוד נ' פקיד שומה פתח

 

ו, באופן שיוקטן סכום הפחת, תביא להקטנת במקרה שלפנינ 96"הפעלת סעיף  
בשל העובדה שבעת מכירתו של הנכס החדש המקדמות שמשלמת המערערת. אבל 

לא תהיה כל משמעות לכך שרווח  (2)9היא פטורה ממילא ממס לפי הוראת סעיף 
)ההדגשות אינן בעת המכירה הבאה( גדול יותר"  -ההון אצל המערערת יהא )פ.ק. 

 במקור(.
 

פטור ממס שבח בידי מוסדות ציבור  -לחוק מיסוי מקרקעין  61סעיף  20.4
 ופטור בגין מכירות למוסדות ציבור

 מכירת זכות במקרקעין ללא תמורה למוסדות ציבור פטורה ממס. .1
לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי מכירת זכות במקרקעין בידי מוסד ציבורי תהא  61סעיף  .2

ה מינימלית במקרקעין ותקופת השימוש בה במישרין על פטורה ממס בכפוף לתקופת החזק
 ידי המוסד הציבורי כדלקמן:

 המכירה תהא פטורה ממס.  -שימוש  80%-תקופת החזקה של שנה לפחות ו א.
ינתן פטור יחסי מהמס, שהוא  -שימוש  80%-תקופת החזקה של שנה עד ארבע שנים ופחות מ ב.

 זקת הזכות במקרקעין.כיחס שבין תקופת השימוש לבין תקופת הח
ינתן פטור של מחצית המס,  -שימוש  80%-תקופת החזקה של מעל לארבע שנים ופחות מ ג.

ינתן בנוסף לפטור האמור גם פטור יחסי על  -ואם המקרקעין שימשו במישרין את המוסד 
 המחצית השניה של המס שהוא כיחס שבין תקופת השימוש לבין תקופת החזקת המקרקעין.

יצע מכירה בתוך חמש שנים מיום רכישת הזכות במקרקעין ולאדם שמכר לו היה פטור מוסד שב
, יהא המוסד חייב גם במס אשר האדם שממנו נרכשה לחוק מיסוי מקרקעין )א(61ממס לפי סעיף 

 הזכות היה פטור ממנו.
לחוק מיסוי  )ד(61לפקודה, יראוהו כאילו נקבע גם לעניין סעיף  46מוסד ציבורי שנקבע לעניין סעיף 

 , אך לא להיפך.מקרקעין
לעניין השאלה האם השכרת מקרקעין מהווה "שימוש במישרין" על ידי המוסד הציבורי, נציין כי 

(, מכבי קרן נ' מס שבח תל אביב 1206/02פסק דין קרן מכבי )ו"ע ניתן  2005באוקטובר  11ביום 
עברו מיד לשימוש מכבי שירותי נקבע כי על אף שמקרקעין שנרכשו על ידי המוסד הציבורי הו

בריאות בתמורה לשכר דירה מלא, אין ההשכרה בתמורה פוגמת בעובדה שההשכרה נעשית 
 במסגרת יעדיה של קרן מכבי והשימוש שנעשה הוא במישרין לשם המטרה הציבורית של הקרן.

יש להבדיל מקרה זה מתקדימים אחרים שבהם השימוש חרג ממטרותיו של המוסד הציבורי 
 שוחרי "מורשת יעקב" נ' מס שבח 1339/02פסק דין שוחרי "מורשת יעקב" )ו"ע כדוגמת 

-, לפיו, המוסד החינוכי רכש שלוש דירות למגורי רבנים2006במרס  26( אשר ניתן ביום רחובות
בשטח הקמפוס. נקבע כי המקרקעין אינם משמשים במישרין את  מחנכים ובני משפחותיהם

המוסד אלא רק באופן עקיף. שימוש כאמור יכול היה להיות אם הדירות היו משמשות לכיתות 
 לימוד לתלמידי המוסד.

 6809-06-11ו"ע הועלתה לדיון משפטי ) ,סוגיית ה"שימוש במישרין" במגרש על ידי מוסד ציבורי
(, שם נ' מנהל מיסוי מקרקעין ירושלים"( העוררת)להלן:" חוד מפעלים תורנייםיד הרב הרצוג, אי

לא שימש אותה במישרין ולכן אינה , כי מגרש שנמכר על ידי העוררת, 2012ביוני  4ביום נקבע 
 לחוק מיסוי מקרקעין.   )ד(61זכאית לפטור ממס שבח על פי סעיף 
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, קופת חולים כללית נ' 9946/06ע"א  -הענקת פטור למוסד ציבורי בגין זכויות במקרקעין  .3
 מנהל מס שבח מקרקעין אזור תל אביב. 

המערערת, קופת חולים כללית, מוגדרת כמוסד ציבורי לעניין מס שבח. המערערת רכשה נכס 
. נוסף למבנה , אשר שימש כמרפאה במסגרת פעילותה כמוסד ציבורי1955מקרקעין בשנת 

 2003המרפאה, המערערת החזיקה בזכויות בנייה בנכס המקרקעין, אשר לא נוצלו בפועל. בשנת 
ערכה המערערת הסכם למכירת מלוא זכויותיה בנכס המקרקעין. במסגרת השומה העצמית 
שנערכה בגין המכירה, ביקשה המערערת פטור מלא מחובת תשלום מס שבח, וזאת מכח סעיף 

 (1)ב()61חוק מיסוי מקרקעין. פקיד השומה קבע כי יש להעניק פטור מלא, מכח סעיף ( ל1)ב()61
כאמור, לשבח שנצמח בגין מבנה המרפאה, אולם בגין השבח שנצמח בגין  לחוק מיסוי מקרקעין

 מכירת יתרת הזכויות קבע פקיד השומה כי יש להעניק פטור חלקי בלבד.
דת הערר, אולם לפי דעת הרוב, נדחה הערר. הדיון המערערת השיגה על החלטת פקיד השומה לוע

לחוק מיסוי מקרקעין ( 1)ב()61בבית המשפט העליון עסק בסוגיית הענקת פטור מלא, מכח סעיף 
נכסי ר.א.ר.ד חברה לבניין  7394/03ע"א כאמור, גם לזכויות הבנייה, המהוות לפי הלכת ר.א.ר.ד )

 עין".( "זכות במקרק בע"מ נ' מנהל מס שבח רחובות
משך החזקה של שנה  -לדידו של בית המשפט, יש לעמוד בשני מבחנים לצורך קבלת פטור כאמור 

לפחות מתקופת החזקה  80%לפחות במקרקעין, ושימוש "במישרין" במקרקעין במשך תקופה של 
 בזכות במקרקעין. 

 
קידום מטרותיו כאמור, נדרש שימוש ישיר במקרקעין על ידי המוסד הציבורי, במסגרת פעולותיו ל

כ"מוסד ציבורי". בית המשפט קבע כי אין עוררין על העובדה שהתקיימה דרישת ה"שימוש 
במישרין" במקרקעין לגבי מבנה המרפאה. המחלוקת שבנדון נסבה סביב השאלה האם על פי 

 הוראת החוק נדרש "שימוש במישרין" גם ביחס לזכויות הבניה. 
לחוק מיסוי מקרקעין ( 1)ב()61מוש במישרין" שבסעיף בית המשפט קבע כי הדרישה בדבר "שי

מתייחסת לשימוש ב"מקרקעין" ולא לשימוש ב"זכות במקרקעין". לדעת בית המשפט, אין בסיס 
לפרשנות שהציע המשיב לפיה יש לקרוא לעניין הפטור את המושג "מקרקעין" כ"זכות 

החוק, אשר מבחין בין המושגים  במקרקעין", שכן פרשנות זו אינה עולה בקנה אחד עם לשונו של
השונים ומגדירם באופן שונה. בנוסף, לדעת בית המשפט, תכליתו של הפטור אינה מצביעה על כך 
שזו הפרשנות אשר יש להעניק ללשון החוק וכי  לא מתקיים בעניין שבנדון עיוות כלכלי המחייב 

קיבוץ חצור נ'  165/82א ע"תוצאה פרשנית אחרת במסגרת החקיקתית הקיימת )ראה לעניין זה 
 ((. 1974) 70( 2פקיד שומה רחובות, פ"ד לט)

נקבע כי העובדה שהמערערת לא עשתה שימוש בזכויות הבנייה אינה משנה לעניין הפטור הקבוע 
, שכן, נדרש כי השימוש במישרין ייעשה ב"מקרקעין שהזכות לחוק מיסוי מקרקעין (1)ב()61בסעיף 

 ש בזכות הנמכרת. בהם נמכרת" ולא נדרש שימו
 הערעור נתקבל.

 מהשכר 7.5% -שיעור מס השכר )מלכ"רים(  20.5
 להלן. 20.11ראה התייחסות להגדרת "מלכ"רים" לעניין חוק מע"מ בסעיף 

 החיוב במס שכר (1)
 1)מיום  17%חברה )או יחיד( שהינה "עוסק" לצורכי מס ערך מוסף מחויבת במע"מ בשיעור של 

( על הערך המוסף )הרווח( שלה. כעיקרון, הערך המוסף העסקי שווה לסכום 2015 באוקטובר
הוצאות השכר וליתרת הרווח )שהם ההפרש בין מחיר המכירה של המוצר או השירות לבין עלות 
היצור, הכוללת את חומרי הגלם, העבודה וכד'(. לפיכך, במקרים בהם אין אפשרות מעשית להטיל 

רה הרגילה, נקבע כי יוטל בעקיפין מס על השכר והרווח כמקובל אצל מוסדות כספיים מע"מ בצו
)בנקים, חברות ביטוח וכו'(. לגבי מלכ"רים )מוסדות ללא כוונת רווח(, מאחר ואין מטרת פעילותם 

 . 7.5%יצירת רווח, מס הערך המוסף מוטל על הוצאות השכר בשיעור של 
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 ה"שכר" נשוא החיוב  (2)
של מלכ"ר יוטל מס שכר באחוזים מהשכר  פעילות בישראל)א( לחוק מע"מ קובע כי על 4סעיף 

 ששילם המלכ"ר.
לרבות לחוק מע"מ כ"הכנסת עבודה כמשמעותה בפקודת מס הכנסה,  1" הוגדר בסעיף שכר"

הגדרת שכר לעניין זה, למעט מלגה שניתנה  קיצבה המשתלמת מאת מעביד למי שהיה עובדו".
 ( לפקודה.29)9או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר כאמור בסעיף  לסטודנט

)ב( לחוק 4נציין כי קיימת הגדרה שונה לגבי "שכר" המחוייב במס שכר בידי מוסד כספי, בסעיף 
בוצע תיקון להגדרה זו. תיקון זה לא יחול כאמור על "שכר" המתייחס  2008מע"מ. בשנת 

 למלכ"רים. 
 למדריך המס. 21פרק בהקשר זה ראה 

 :כוללת( לפקודה 2)2" לפי סעיף הכנסת עבודה"
 השתכרות או רווח מעבודה; )א(
 טובת הנאה או קצובה; )ב(
 תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאות; )ג(
 שווי שימוש ברכב  או טלפון נייד המועמד לרשות העובד. )ד(

כמו כן, יש לשלם מס שכר על אותו חלק מהפרשות המעביד לקופות גמל לתגמולים ולקרן 
השתלמות שנחשב כהכנסה בידי העובד בעת הפרשתו לקופה. בהתאם לעמדת רשויות המס, יש 

. לעניין 1.1.2008לשלם מס שכר גם על תשלומים הפטורים ממס מעסיקים )אשר בוטל החל מיום 
(, כגון תשלומים להחזקת רכב, שווי רכב צמוד, תשלומים להחזקת טלפון, להלן 20.6זה ראה סעיף 

 הנחות מריבית וקצבות.
 בהקשר זה יצויין כי:

המשולמים ע"י המעביד בשם המוסד לביטוח לאומי אינם בבחינת הכנסת  תגמולי מילואים (1)
 עבודה, ואין הם חייבים במס שכר )פס"ד מועצת הלול, פס"ד סולל בונה(. 

נחשב להכנסת עבודה. מקור ההכנסה במקרה זה לעניין מס הכנסה הוא  מענק פרישה אינו (2)
א( לפקודה )פס"ד חפץ(, לפיכך הכנסה המהווה חלק ממענק הפרישה, אינה חייבת 7)9סעיף 

 במס שכר. יצויין כי תיתכן פרשנות אחרת.
פס"ד קופ"ח הכללית(, דינם כדין הכנסת עבודה, ולא כדין מענק פרישה ) דמי פדיון חופשה (3)

 ולכן הם יהיו חייבים במס שכר. 
 אינם נחשבים להכנסת עבודה, ובנוסף תשלומי אש"ל פטורים ממס.  דמי לידה (4)
 חייבת במס הכנסה לא תחויב במס שכר.שאינה  קיצבת ילדים (5)
 המשתלמת לשאירו של עובד לשעבר לא תחויב במס שכר. קיצבת שארים (6)
 ששולמו לא על ידי מי שהיה המעביד לא יחויבו במס שכר. יות(קיצבאות )פנס (7)
משולמים דמי הפגיעה על ידי  -בגין יום הפגיעה  דמי פגיעה לעובד שנפגע בתאונת עבודה (8)

 המעביד, ויחשבו כשכר עבודה החייב במס שכר.
וק הקבועים בחמעבר לסכומים בנוסף, יצויין כי כל סכום המשולם לעובד על ידי המעביד, 

 הביטוח הלאומי כדמי פגיעה, נראה שיהווה שכר, וככזה יתחייב במס שכר. 
 פטור ממס שכר (3)

 מתשלום מס שכר במקרים הבאים: מלכ"רלחוק מע"מ פוטר  35סעיף 
אם סך כל השכר השנתי שהוא משלם לעובדיו אינו עולה על סכום מסויים שקבע שר  )א(

 (;2016ש"ח נכון לשנת  179,941האוצר )
 פטור לקרנות מסויימות, כגון:  )ב(

 לאומית;-קרן המדע הדו (1)
 לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים;-הקרן הדו (2)
 הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארה"ב וישראל; (3)
 ישראל למחקר ולפיתוח מדעי. -קרן גרמניה  (4)

  1975-ביטול חוק מס מעסיקים, התשל"ה 20.6
מלכ"ר על סך כל הכנסת עבודה אשר שילם  4%הטיל שיעור מס בגובה  חוק מס מעסיקים, אשר

. תחולת הביטול 2008או מוסד ציבורי, שהיה בבחינת מעסיק, בוטל במסגרת חוק ההסדרים לשנת 
ואילך. החוק בוטל, בין היתר, לאור העובדה כי מס מעסיקים מהווה  2008בינואר  1הינה מיום 

י יש בו משום פגיעה ביעילות הכלכלית. המחוקק גרס כי מאחר תמריץ שלילי להעסקת עובדים, וכ
ומס מעסיקים הוטל, ערב ביטולו, על גופים אשר נמנו עם המגזר השלישי ואשר סיפקו שירותים 

 חיוניים לאזרח תשלום מס מעסיקים על ידי גופים אלה יצר עיוות ובזבוז כספי ציבור.
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 ציבוריחיוב במס בשל הוצאות עודפות במוסד  20.7
 מס על הוצאות עודפות של מוסד ציבורי -)ז( לפקודה 3סעיף 

 
, או שעיסוקו לא היה לשם ( לפקודה2)9)ז( לפקודה קובע כי מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 3סעיף 

יהיה חייב בגין הסכומים שלהלן במס בשיעור  קבלת רווחים או שכל הכנסתו היתה פטורה ממס,
 ניכוי או לקיזוז כלשהם )מס על הוצאות עודפות(:, ללא זכות לפטור, ל90%של 

אשר לפי אותן תקנות אינם  31סכומים שהוציא למטרות המפורטות בתקנות על פי סעיף  (1)"
 מותרים בניכוי או עולים על הסכומים המותרים בניכוי."

, תקנות מס הכנסה )ניכוי 1995-תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות רכב(, התשנ"ה -]פ.ק. 
ותקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות של  1972-הוצאות מסויימות(, התשל"ב

 [.2007-מתנדב במוסד ציבורי(, התשס"ז
 (."11)32סכומים שהוציא ושאינם מותרים בניכוי לפי סעיף  (2)"

איננה    ניתנת משמע, סכום שהוציא מעביד למתן טובת הנאה לעובדיו, אך היא  -]פ.ק. 
 לייחוס לעובד מסויים[.

לו בניכוי,  על הסכומים שהיו מותרים והעוליםסכומים ששילם לקופת גמל לפיצויים  (3)"
  ההדגשות אינן במקור(.אילולא היה פטור ממס." )

-בהתאם לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור וניהול קופות גמל(, התשכ"ד -]פ.ק. 
1964 .] 

סופי, ובשל הוצאה עודפת לא יותר כל ניכוי, קיזוז או פטור. דין מס סכום המס הינו 
זה כדין המס על ההכנסה לפי הפקודה, וככזה חלות עליו ההוראות שבדין החלות על 

 ההכנסה, בשינויים המחייבים, לרבות אמצעי אכיפה וגבייה.
 

בשיעור של  קדמהמב לפקודה, מוסד ציבורי שהוציא הוצאה עודפת צריך לשלם 181פי סעיף -על
)כלומר, כל סכום המס ישולם כמקדמה(. מועד התשלום )כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה  90%

לכל חודש, בגין החודש  15-( הוא עד ה1972-)תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות(, התשל"ב
שקדם. כמו כן מוסד ציבורי כאמור יגיש לפקיד השומה דו"ח שנתי המפרט ומסכם את כלל 

 העודפות שהוציא באותה שנה.  ההוצאות
יחשבו כ"הוצאה  לאבהקשר זה יצויין, כי יש הגורסים שיתכן מצב בו ההוצאות המפורטות לעיל, 

או לרכישת נכס הון )שכן במקרה כזה הוצאה  להוצאה הוניתעודפת", במקרה בו תחשב ההוצאה 
ליה התקנות המגבילות את לפקודה, וככזו כלל לא יחולו ע 17זו אינה מותרת בניכוי על פי סעיף 

גובה ההוצאה המותרת(. יתכן כי בתביעת ניכוי הוצאות פחת יהיה על המוסד לרשום הוצאות 
 עודפות, לפי העניין.

 2006-תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי(, תשס"ז
ת של מתנדב במוסד ציבורי(, פורסמו תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימו 2007בינואר  2ביום 

"(, אשר עוסקות בדינם של החזרי הוצאות שהוציא מתנדב לצורך התקנות" - )להלן 2006-התשס"ז
 מימוש מטרותיו של מוסד ציבורי על ידי המוסד הציבורי.

פעילויות רבות לצורך קידום המטרות הציבוריות של מוסדות ציבוריים מתבצעות על ידי מתנדבים 
כהגדרתם בתקנות, ולעיתים מתנדבים אלו משלמים מכספם הוצאות שונות במקום המוסד 

 הציבורי, לצורך מימוש מטרותיו. 
צאה אצל המוסד התקנות עוסקות בנושא הן מהיבט החזר ההוצאה למתנדב והן מהיבט התרת ההו

 הציבורי.
מטרת תקנות אלו הינה ליצור מצב שהחזר הוצאה למתנדב על ידי המוסד הציבורי לא תחשב אצל 
המתנדב כהכנסה, ומנגד קובעת התקנה כי יראו תשלום זה כהוצאה אצל המוסד הציבורי והיא 

התאם לקבוע תותר למוסד הציבורי בניכוי לעניין חישוב הוצאות עודפות ותשלום מקדמותיו, ב
 .1972-בתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות(, התשל"ב

מבלי לפגוע באמור לעיל, ובנוסף, קובעות התקנות שהוצאות מסויימות אשר מפורטות בתקנות 
הכלליות תותר הוצאתן למוסד הציבורי רק עד גובה הסכום המופיע בתקנות ולא כפי שמצויין 

 כאמור:בתקנות הכלליות. להלן ההוצאות 
הוצאות כיבוד קל שהוצאו במקום מגוריו של המתנדב או במקום פעילותו ההתנדבותית,  (1)

 * שקלים חדשים לאדם באירוע;30בסכום שאינו עולה על 
הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית ששימשה את המתנדב לשם נסיעה למקום פעילותו  (2)

 לחודש;* שקלים חדשים 220ההתנדבותית, בסכום שלא יעלה על 
הוצאות לרכישת דלק המשמש למתנדב לשם נסיעה למקום פעילותו ההתנדבותית, בסכום  (3)

 ;לאותו חודש 2בניכוי הסכום שהותר לפי פסקה  * שקלים חדשים לחודש670שלא יעלה על 
 * שקלים חדשים לחודש.110הוצאות בשל שיחות טלפון מביתו, בסכום שלא יעלה על  (4)
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 .2016שנת * הסכומים נכונים ל

 התרת ההוצאות לפי התקנות, יותרו בתנאי שיתקיימו שני תנאים:
המוסד הציבורי והמתנדב הגישו מסמכים או קבלות לאימות ההוצאות, להנחת דעתו של  (1)

 המנהל, וכן כל הוכחה נדרשת אחרת לפי בקשת המנהל;
הודעה לפקיד השומה, במרס של כל שנת מס,  31המוסד הציבורי הגיש, לא יאוחר מיום  (2)

בטופס שקבע המנהל, הכוללת את פרטיהם האישיים של כל המתנדבים במוסד הציבורי 
את פירוט  -בשנת המס הקודמת, ולגבי כל מתנדב שהמוסד הציבורי החזיר לו הוצאות 

 ההוצאות וסכומן לגבי כל רבעון בשנת המס הקודמת.
ת על הוצאות שהחזיר לו בשנת המס מוסד ציבורי ייתן לכל מתנדב אישור כמפורט בתקנו

 הקודמת.
 נוהל קבלת אישור כמוסד ציבורי לעניין תרומות 20.8

 מס הכנסה לפקודת 46סעיף 
לפקודת מס הכנסה מאפשר לנישום לקבל זיכוי ממס בגין תרומתו למוסד ציבורי  46סעיף 

 בהתקיים התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 ( לפקודת מס הכנסה;2)9כמשמעותו בסעיף המוסד הינו מוסד ציבורי  .1
 שר האוצר קבע אותו כגוף ציבורי לעניין זה; .2
 קביעת שר האוצר אושרה על ידי ועדת הכספים של הכנסת. .3

לפקודה, יש לנהוג  46לצורך קבלת אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות על פי סעיף 
 כדלהלן:

פורסמו על ידי רשות המסים הכוללים בין היתר,  יש להגיש טפסים אשר -הגשת בקשה  .1
חתימה על כתב התחייבות מצד המוסד בצרוף מסמכים שונים כגון העתק דוחות כספיים 
לשנתיים האחרונים, אישור ניהול תקין, הסבר מפורט על פעילות המוסד ועוד. רשימת 

 המסמכים הנדרשים מפורטת בטפסי הבקשה.
 סדות ציבור ומלכ"רים בנציבות מס הכנסה.מסמכי הבקשה יוגשו למחלקת מו

בשלב ראשון נבדקת על ידי רשות המסים שלמות המסמכים. במידה  -בדיקת המסמכים  .2
וחסרים פרטים או שישנן שאלות בנושא, רשות המסים פונה אל המוסד לצורך השלמת 

 החסר. במידה וכל המסמכים הוגשו כנדרש, הבקשה עוברת לשלב הביקורת.
מוסד אשר ביקש אישור להכרה כמוסד ציבורי עובר תהליך של ביקורת רחבה  -ת ביקור .3

במהלכה נבדקת בקשתו להכרה כמוסד ציבורי וכן נבדקת עמידתו בקריטריונים לאישור 
 כאמור.

מוסד אשר עבר את שלבי הביקורת של מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים  -ועדת הכספים  .4
כשיר לקבלת אישור הכרה כמוסד ציבורי לעניין  בנציבות מס הכנסה בהצלחה ונמצא

 תרומות, מועברת בקשתו לשר האוצר לצורך קבלת אישור סופי מועדת הכספים של הכנסת. 
 נוהל וכללים לקביעת התרת זיכוי ממס בגין תרומה למוסד ציבורי על פי 20.9

 לפקודת מס הכנסה 46סעיף 
 (2001בפברואר  7משפטית מיום שומה, מקצועית,  - 3/2001)הוראת ביצוע מספר  

 מבוא
נקבעו לראשונה נוהלי בדיקה וכללים לקביעת התרת  4.8.94מתאריך  30/94בהוראת ביצוע מס' 

מוסד " לפקודת מס הכנסה )להלן: 46זיכוי ממס בגין תרומה למוסד ציבורי מוכר על פי סעיף 
 ציבורי מוכר לעניין תרומות"(.

ושא, הופקו לקחים, הוסקו מסקנות וגובשו המלצות לשיפור בעקבות בדיקה מקיפה של תפעול הנ
 מערך התפעול והבקרה.

בעקבות זאת, עודכנה ההוראה הנ"ל, הורחבה ונערכה מחדש. הוראה זו באה איפוא במקום הוראת 
 .30/94הביצוע 

 זיכוי בגין תרומה למוסד ציבורי מוכר לעניין תרומות
 תקרת הזיכוי
לפקודה שתחולתו נקבעה לגבי  124נסה ובהתאם לתיקון מספר לפקודת מס הכ 46על פי סעיף 

ואילך, זכאי אדם לקבל זיכוי ממס בגין תרומתו לקרן  2000תרומות שתרם אדם בשנת המס 
( לפקודה, אם שר האוצר קבע אותו לעניין זה, 2)9לאומית או למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 

מסכום התרומה )במסגרת תיקון  35%עומד על באישור ועדת הכספים של הכנסת. שיעור הזיכוי 
 אם התורם  - 35%כדלקמן:  שיעור הזיכוי יהא   2006משנת המס   החל  נקבע כי  לפקודה  147
 פ.ק( ובלבד שסכום התרומה  -אם התורם הוא חבר בני אדם  -יחיד ושיעור מס חברות  הוא

 
( 2016שקלים )נכון לשנת  9,212,000שקלים ולא יותר מתקרת סכום של  180בשנת המס עולה על 

 מההכנסה החייבת, על פי הסכום הנמוך. 30%-אך בשום מקרה לא יותר מ
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סכום תרומה העולה על התקרה המותרת לזיכוי בשנת מס בה נתרם, יועבר לשנות מס העוקבות 
ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש ויזוכה מהמס בשלוש שנות המס הבאות בזו אחר זו, 

שנות המס, כאמור, בשל סכום כולל של תרומות העולה על התקרה לזיכוי, המותרת באותה שנת 
 מס.

במקרה שתיווצר חריגה מתקרת סכום תרומה המותרת, הנובעת מהעברת סכום תרומה משנת 
 המועבר, משנה קודמת. המס הקודמת, יובא תחילה בחשבון לצורך חישוב הזיכוי סכום התרומה

 מסלולי התרת הזיכוי
זיכוי ממס בגין תרומות למוסדות ציבור מוכרים לעניין תרומות ניתן לתבוע באחד משלושת 

 המסלולים הבאים בהתאם לעניין:
במסגרת הגשת דוח שנתי על הכנסות, לגבי שנות המס הקודמות. מסלול זה מתאים  (1)

 לעצמאים חברות ושכירים.
תיאום מס בתוך שנת המס השוטפת ובמגבלות שיפורטו בחוזר זה. במסגרת מסלול  במסגרת (2)

 זה יינתן זיכוי לשכירים בלבד.
 בהתאםזיכוי ממס לשכירים במסגרת תשלום השכר, כאשר הזיכוי מתבצע על ידי המעביד.  (3)

 1993 -"ג התשנ)א( לתקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(, 9להוראות תקנה 
 ניכוי את להקטין למעביד להורות, העובד בקשת"י עפ, רשאי שומה פקיד"(, התקנה)להלן: "

 בהם במצבים וכן, זיכוי נקודת או זיכוי, ניכוי מגיע לעובד כאשר, ממנו להימנע או המס
 .מקצתה או כולה פטורה הכנסתו

 הוראת: "להלן) 7/2012' מס הכנסה מס ביצוע הוראת המיסים רשות פרסמה, התקנה מכוח
 . שכר תלוש באמצעות, לעובדיו, לפקודה 46 סעיף לפי זיכוי למתן למעביד אישור בדבר"(, הביצוע
 .כאמור זיכוי למתן אישור לקבל מנת על מעביד לעמוד צריך בהם תנאים כוללת הביצוע הוראת
 דרך, שתרם התרומות בגין הזיכוי את לעובד להחזיר יוכל, הביצוע הוראת בכללי עומד אשר מעביד
 .הכנסה למס שנתי דוח הגשת לעובד ולחסוך המשכורת תלוש

 רשימת מוסדות מאושרים והפצת קבלות על ידי מוסדות בלתי מאושרים
את רשימת המוסדות המוכרים לעניין תרומות ניתן לראות הן בפרסום האינטרנט של אגף מס 

 ים המחוברים למחשב ש.ע.מ. למייצג -הכנסה והן בבדיקה פרטנית לפי מספר התאגיד 
אישור לפי מוסדות שאינם מוכרים לעניין בה בנוסף, על מנת למגר את התופעה שהייתה קיימת 

על מנת שישתמע וזאת השתמשו בנוסחים שונים על הקבלות שברשותם לעניין תרומות,  46סעיף 
קסי חשבונות על ידי הוסדר בהוראות מס הכנסה )ניהול פנ ,לכאורה כי הם מוכרים לעניין תרומות

 כי בנוסח המחייב לגבי מוסד מאושר לעניין תרומות יש להדפיס על  1992-המוסד(, התשנ"ב
הקבלות את המילה "תרומה" ואת המלל הבא: "למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי 

 (.1.11.92מיום  38/92לפקודת מס הכנסה", )ראה חוזר מס הכנסה מספר  46סעיף 
 תרת או אי התרת זיכוי ממס בגין תרומה למוסד ציבורי מוכר לעניין תרומותכללים לה

להלן נפרט בקצרה את הדרכים לגיוס תרומות ואת הכללים להתרת או אי התרת הזיכוי ממס לפי 
לפקודה, והכל כפי שנקבע בחוזר. נציין כי מדובר בתמצית הכללים בלבד, וכי בכל מקרה  46סעיף 

 נם הסברים וכן פירוט החריגים והנסיבות הרלוונטיות, לפי העניין.יש לפנות לחוזר בו יש
 דרכים לגיוס תרומות

 הפקדה ישירה בחשבון/ הוראת קבע/ כרטיס אשראי; .1
 מתרימים מדלת לדלת; .2
 אירועים/ עריכת הגרלות. .3

 כללים להתרת או אי התרת זיכוי ממס
 במקרים הבאים לא יותר זיכוי בגין תרומות:

הוגשה לפקיד השומה קבלה מקורית. אולם, אם התרומה ניתנה על ידי שותפות או חברת לא  א.
 מעטים יש להתיר הזיכוי בכפוף להוראות המפורטות להלן.

 המוסד אינו מופיע כמוסד מוכר במרשמי המחשב.  ב.
ובתנאי  שקלים חדשים 400עולה על אלא אם מדובר בסכום כולל שאינו  -תרומה בעילום שם  ג.

 כום התרומה הודפס מראש.שס
 קבלה הנושאת שם אחר משמו של הנישום שתובע את הזיכוי. ד.
לא יותר זיכוי בגין קבלה שאינה נושאת את פרטי  -העדר פרטי המוסד הציבורי על הקבלה  ה.

 המוסד, מספר התאגיד וצורת התשלום )שיק, מזומן וכו'(.
יותר רק הסכום שנפרע באותה  -דחויים, בהוראת קבע או בכרטיס אשראי  תרומה בשיקים ו.

 שנה.
לא הודפסה על הקבלה המילה "תרומה" וכן לא מופיע הנוסח כי "למוסד אישור מס הכנסה  ז. 

 לפקודת מס הכנסה". 46לעניין תרומות לפי סעיף 
 תשלום שכנגדו קיבל התורם תמורה מלאה. ח.
 אלא אם הפרס הצפוי הינו בעל ערך מועט וסימלי. -ות בהגרלה "תרומה" במסגרת השתתפ ט.
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מתן שירותים התנדבותיים למוסד המתבטאים בהשקעת שעות עבודה  -התנדבות כתרומה  י.
 עבור המוסד לא יוכרו כתרומה לעניין זיכוי ממס.

 דיבידנד כתרומה. יא.
 הקבלות המקוריות. לא יותר זיכוי על סמך חוות דעת רואה חשבון שלא צורפו אליה יב.

 במקרים הבאים יותר זיכוי בכפוף לתנאים המפורטים בחוזר:
 נכס הון. -תרומה בשווה כסף  א.
 מלאי עסקי. -תרומה בשווה כסף  ב.
 תרומת ימי עבודה/חופשה באמצעות המעביד )שאיננו המוסד הציבורי(. ג.
בגין תרומה תינתן רק  יש לבצע פיצול כך שקבלה -תרומה שכנגדה נתקבלה תמורה חלקית  ד.

 עבור הסכום העולה על התמורה שנתקבלה בידי התורם.
יותר זיכוי לשותפים בשותפות  -תרומה על ידי שותפות, חברת מעטים או חברה משפחתית  ה.

ולחברים בחברת מעטים גם על פי העתק/צילום של קבלה, והכל לפי חלקם בשותפות/ בחברת 
 יכוי לנישום המייצג.המעטים; לחברה המשפחתית יותר הז

 "תקרה" ו"רצפה" של סכום תרומות המותר לזיכוי על ידי קיבוץ. ו.
 

 לפקודה 46הארכת באופן יזום את תוקף האישורים לעניין סעיף  20.10
וחברות לתועלת על מהלך חדשני שיטיב עם העמותות  2015במאי  21רשות המיסים הודיעה ביום 

 את האישורים ,באופן יזום וממוכן תאריך רשות המיסים,במגזר השלישי, במסגרתו הציבור 
וזאת מבלי  2015במהלך שנת שתוקפם אמור היה לפוג  לפקודה 46למוסדות ציבור לעניין סעיף 

 לבקש את הארכת תוקף האישור.שהן יידרשו 
בכתב בדבר הארכת תוקף אישורם ועמידתם  את מוסדות הציבורתעדכן רשות המיסים 

 .האישור כים בהארכת תוקףבקריטריונים המז
בכתב  תשלח הודעהלא תחדש את אישורם באופן אוטומטי,  שרשות המיסיםלגבי מוסדות ציבור, 

 לפנות בבקשה לחידוש האישור, שתבדק בהתאם לנוהל הקיים. יוכלווהם 
 

 -"( 1/2016"הוראת פרשנות מס'  -)להלן  1/2016הוראת פרשנות מס'  20.11
החבות במע"מ ובמס הכנסה של מבצעי התרמות שמבצעים מוסדות ציבור 

 "הוראת פרשנות"( -)להלן  ומלכ"רים באמצעות עוסקים
 

 1/2016פרסמה המחלקה המקצועית ברשות המיסים, הוראת פרשנות מס'  2016בינוי  7ביום 
באמצעות  "ריםהתרמות שמבצעים מוסדות ציבור ומלכ במבצעיאת היבטי המס  רשבאה להבהי

 עוסקים.
 

 :מבוא
ומוסדות ציבור במטרה לקדם מטרות חברתיות, חינוכיות, גופים ללא כוונת רווח בישראל פועלים 

 דתיות וכו'.
 : רשתותכגון ,המוסדות הציבוריים גם בגופים עסקיים-"ריםלצורך גיוס תרומות נעזרים המלכ
 את מבצעי ההתרמה., ובאמצעותם הם מקיימים השיווק, החברות הסלולאריות וכו'

 
 כמפורט להלן: םקיימים שני סוגים נפוצים של מבצעי התרמה המתקיימים באמצעות עוסקי

המוסד הציבורי וזאת מבלי -כ"רהמלללקוחות העוסק לתרום סכום כסף לטובת  להציע .א
 , או;מקבל תמורה כלשהיא עבור תרומותו שהלקוח

לקוחות המוסד הציבורי ל-"רהמלכ קמספבתמורה לתרומה, אשר שי סמלי  להעביר לתורם .ב
למטרה זו, כגון: איגרות ברכה, חמסה, צמיד צבעוני, מחזיק מפתחות נושא סמל  עוסקה

 המוסד הציבורי וכדו'.-"רהמלכ
 

 :המס היבטי
במע"מ או במס הכנסה  יהיה חייבלעיל, לא  'לפי סעיף אסכום שהתקבל כתרומה במבצע התרמה 

 :הנישום, בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן-בידי העוסק
הנישום באופן נפרד, -סכומי התרומות שיתקבלו, יירשמו ויסווגו בקופה הרושמת של העוסק .1

 "מ.כסכומים שאינם חייבים במע

 בקבלה או בסרט הקופה הרושמת תופיע התרומה כסכום שאינו חייב במע"מ. .2
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"ר לפחות אחת לחודש במהלך המבצע. בסיום המבצע מות יועברו במלואם למלכסכומי התרו .3
. סכומים שלא יועברו כאמור, יחויבו במע"מ יום מתום המבצע 30הסכומים יועבור למלכ"ר, עד 

 "י הפקודה.לחוק מע"מ ויראו בהם כהכנסה חייבת במס עפ 12הנישום לפי סעיף -בידי העוסק
 

"מ או במס הכנסה תרמה לפי סעיף ב' לעיל, לא יהיו חייבים במעסכום שהתקבל כתרומה במבצע ה
 הנישום, בהתקיים התנאים המפורטים להלן:-סקבידי העו

המוסד הציבורי רוכש טובין המיועדים למסירה לתורמים, החשבונית בגין -כאשר המלכ"ר .1
 המוסד הציבורי בלבד.-"ררכישה תונפק על שם המלכ

הנישום או כל גורם אחר, והוצאה -ינוכה ע"י המלכ"ר, העוסקבשל רכישת הטובין לא  המע"מ .2
 הנישום.-בשל רכישה כאמור לא תוכר כהוצאה בידי העוסק

בקופה הרושמת, באופן נפרד, כסכומים שאינם  ויסווגוסכומי התרומות שיתקבלו, יירשמו  .3
 חייבים במע"מ.

 "מ.עקופה הרושמת, תופיע התרומה כסכום שאינו חייב במבקבלה או בסרט ה .4

ש"ח  10למוסד הציבורי, הניתן לתורם בגין תרומתו, לא תעלה על -עלותו של המוצר למלכ"ר .5
 מסכום התרומה. 50%ובכל מקרה עלותו לא תעלה על 

סכומים  יום מתום המבצע. 30למוסד הציבורי, עד -סכומי התרומה יועברו במלואם למלכ"ר .6
לחוק מע"מ ויראו בהם  12לפי סעיף  הנישום-שלא יועברו כאמור, יחויבו במע"מ בידי העוסק

 כהכנסה חייבת במס עפ"י הפקודה.
 

המוסד הציבורי או -"רהנישום מקבל התרומה כלשהיא מהמלכ-במבצעי התרמה בהם העוסק
הנישום, היות -מהתורמים עבור שירותיו, התמורה תחויב במע"מ ובמס הכנסה בידי העוסק

 לחוק מע"מ ו"הכנסה" לפקודה. ומדובר בשירות המהווה "עסקה"
 

הנישום. -"מ או כהוצאה לפי הפקדוה בידי העוסקסכומי התרומות לא יחשבו כתשומה לפי חוק מע
 לפקודה. 46כמו כן הנישום לא יתבע בגינם זיכוי ממס לפי סעיף 

 
מוסד ציבורי שעומדים בכל הקריטריונים שנקבעו לעיל יהיו רשאים לפעול -נישום, מלכ"ר-עוסק

 והן ממס הכנסה. ממע"מבהתאם להוראה זו ללא צורך לקבלת אישור מראש מרשות המסים, הן 
 

 מלכ"ר לעניין חוק מע"מ   20.12
ציבורי, אולם קיימת התייחסות , לא קיימת התייחסות למוסד 1975-בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

מלכ"ר. ההגדרות אמנם דומות אך אינן זהות ומהוות מקור לבלבול רב  -למוסד ללא כוונת רווח 
 לעניין תחולת חוק מע"מ והפקודה.

 לחוק מע"מ כוללת מספר חלופות: 1הגדרת מלכ"ר בסעיף 
 המדינה, רשות מקומית או איגוד ערים; (1")
ושאינו מוסד  שאין עיסוקו לשם קבלת רווחיםאו לא מואגד, חבר בני אדם, מואגד  (2) 

 כספי;
 תאגיד שהוקם מכוח דין ואינו רשום כחברה, כאגודה שיתופית או כשותפות; (3) 
  ."( לפקודת מס הכנסה2)9קופת גמל הפטורה ממס הכנסה על פי סעיף  (4) 
 )ההדגשות אינן במקור, פ.ק(. 

מס הכנסה מקורה בכך, שהפקודה מדגישה את המטרה  ההבחנה בין הגדרת מע"מ לבין הגדרת
 האם עיסוקו של  -הציבורית למענה פועל המוסד, ואילו בחוק מע"מ מושם הדגש על המבחן 

המוסד הוא לשם קבלת רווחים אם לאו. עם זאת, אין חוק מע"מ מתעלם ממטרותיו של החייב 
 במס לעניין סיווגו. 

 חוק מע"מ הוא בהכרח מוסד ציבורי לעניין הפקודה ולהיפך.מכאן המסקנה: לא כל מלכ"ר לעניין 
 המשמעות העיקרית של הסיווג כמלכ"ר לעניין חוק מע"מ במישור מס ערך מוסף היא כדלקמן:

מלכ"ר אינו חייב במס עסקאות, למעט מקרים ייחודיים כגון עסקאות אקראי לעניין חוק  .1
א 6שעיקר הכנסתו ממשכורת )תקנה  מע"מ )בעיקר מקרקעין(, עסקאות קבלת שירות ממי

ד לתקנות מע"מ( 6לתקנות מע"מ(, עסקאות קבלת שירות או רכישת נכס מתושב חוץ )תקנה 
חסותם יהחמירו רשויות מע"מ את התי 2005וכן יבוא טובין מסויימים. יש לציין כי בשנת 

, שירותים וכו'(. לעניין תשלום מע"מ בידי מוסדות ציבוריים בעת יבוא טובין )יבוא של תוכנות
 לפיכך יש לשים לב לנושא תשלום מע"מ בגין הנ"ל.
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ככלל מלכ"ר אינו רשאי לנכות מס תשומות, למעט לדוגמא בעת מכירת מקרקעין בהתקיים  .2
 א לחוק מע"מ.43הוראות סעיף 

)א( לחוק 4מהשכר ששילם, בהתאם לאמור בסעיף  7.5%מלכ"ר מחויב במס שכר בשיעור  .3
 (.20.5מע"מ )ראה התייחסות לעיל בסעיף 

 9321-12פס"ד התאחדות מלונות אילת )ע"מ , 2013ל יבאפר 28בנושא זה, פורסם ביום 
 .התאחדות מלונות אילת נ' פקיד שומה אשקלון(

"(, הינה מוגדרת כמלכ"ר לעניין חוק מע"מ ועיקר העמותה" - התאחדות מלונות אילת )להלן
הכנסתה מדמי חבר שמשלמים חבריה. העמותה ביקשה לראות את הכנסותיה כפטורות ממס 

( 2)9ורי" כמשמעותו בסעיף היותה "מוסד ציבמכוח הכנסה היות ולטענתה הינה פטורה 
ריות המוגדרות בסעיף לפקודה, זאת למרות ש"תיירות" אינה חלק מרשימת המטרות הציבו

 ( לפקודה.2)9
כי תוכר כמוסד ציבורי לעניין , אשר דרשה העמותהבית המשפט המחוזי דחה את ערעורה של 

של ענף התיירות ובתי המלון, כגון יצירת  התוצריםבית המשפט קבע כי  .ה( לפקוד2)9סעיף 
תעסוקה, יצירת מוקדי בידור ותרבות, פיתוח אתרי נוף ועוד, אין בהם כדי להפוך את בתי 
המלון מ"עסקים" ל"מוסדות ציבוריים" ואת תעשיית התיירות מתעשייה עסקית ל"מטרה 

 העמותה וכל זאת למרות שמוגדרת במע"מ כמלכ"ר.ציבורית" כפי שטענה 
 פס"ד מכבי -שינוי סיווג ענף פעילות מ"מלכ"ר" ל"עוסק" לצורך מע"מ  20.13

 מכבי שרותי בריאות נ' מנהל המכס ומע"מ( 1/96שרותי בריאות )ע"ש 
ניתן בבית המשפט המחוזי בת"א פסק דין אשר דחה את ערעורה של מכבי  2003במאי  22ביום 

ממלכ"ר וגה לעניין ענף רפואת השיניים שירותי בריאות על החלטת מנהל מע"מ לשנות את סיו
. בפסק הדין לא נקבעו הלכות חדשות בתחום, אך ניתנה סקירה מקיפה וברורה לעוסק מורשה

 בדבר דרך הניתוח והיישום של בית המשפט בבואו לדון בסוגיה זו.
יית נציין כי פסק הדין מתייחס לסוגיות הסיווג כמלכ"ר לצורכי מע"מ בלבד, ואינו מתייחס לסוג

 הסיווג כ"מוסד ציבורי" לצורך קבלת הפטור המקביל ממס הכנסה.
שה יבכדי להכריע בסוגיית סיווג ענף רפואת השיניים של המערערת, בית המשפט בחן ש

קריטריונים אשר אומצו בפסקי דין רבים בעבר לצורך קביעת סיווגם של גופים כמלכ"ר או כעוסק 
 מורשה.

יישומם על עניינה של המערערת, הובילו את בית המשפט סקירה של הקריטריונים ובחינת 
למסקנה ברורה, כי בצדק, ומטעמים ענייניים, החליט מנהל מע"מ לשנות סיווגה בתחום רפואת 

 השיניים, ממלכ"ר לעוסק.
להלן נציין את העקרונות המרכזיים אשר הובאו בפסק הדין ואשר עשויה להיות להם השפעה על 

מע"מ בעתיד את סיווגם של מלכ"רים קיימים או של המבקשים להיות  הדרך בה יבחנו רשויות
 מסווגים כמלכ"ר:

לצורך קביעת סיווגם של גופים כמלכ"ר או כעוסק מורשה יבחנו ששת הקריטריונים )קריטריונים 
 אלה אומצו בפסקי דין רבים בעבר(, כמפורט:

 מטרת העיסוק; .1
 קיומו של איסור על חלוקת רווחים; .2
 הפנייתם להמשך פעילות המוסד; -קיומו של גירעון תפעולי או במקרה של צבירת רווחים  .3
 האם היא עסקית ו/או תחרותית; -מהות הפעילות של המוסד  .4
 קיומה של אפשרות הפרדה מנהלית וארגונית בין עיסוקיו השונים של המוסד; .5
 בעקבות שינוי הסיווג. העדר פגיעה בלתי מוצדקת בהכנסות האוצר שעשויה להיגרם .6

קריטריונים אלה אינם נוקשים ובסופו של דבר בכדי להגיע להחלטה אין מנוס מלהיזקק לניסיון 
 החיים ולהגיון הכלכלי העומד מאחורי הגוף המשפטי העומד לבחינה ולסיווג. 

זאת  יודגש כי נטל השכנוע להוכחת העמידה בקריטריונים מונח מלכתחילה על הגוף שסיווגו נבחן,
משום שאותו גוף דורש סיווג מקל לצורכי מס בשונה מגורמים אחרים בשוק. נטל שכנוע זה  המוטל 
על כתפי המבקשים להיחשב כמלכ"ר, ללא ספק פועל לרעתם ומחייב את אותם גופים להעמיד 

 ראיות מוצקות התומכות בטיעוניהם.
 "מ )ע"אבמע החייבת עסקית פעולה היא עירייה ידי על מגרשים מכירת 20.14

 (אשקלון עיריית' נ"מ והמע המכס מנהל 1919/10
מגרשי מקרקעין לאנשים פרטיים במסגרת פרוייקט  53"(, מכרה העירייהעיריית אשקלון )להלן:"

 בנה ביתך בעיר.
כי למרות  ,לחוק מע"מ וקבע 58מנהל המכס והמע"מ, חייב את המכירה במע"מ מתוקף סעיף 

 היותה של העירייה  מוסד ללא כוונת רווח, יש לסווג את המכירה הנ"ל כעסקה החייבת במע"מ.
העירייה ערערה על ההחלטה לבית המשפט המחוזי אשר פסק לטובת העירייה וקבע כי פעולת 

 המכירה הינה פעילות מלכ"רית אשר אינה חייבת במע"מ.
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 רער מנהל המכס והמע"מ לבית המשפט העליון.בעקבות פסק הדין בבית המשפט המחוזי, ע
כי מכירת המגרשים על ידי העירייה היא פעילות עסקית החייבת במע"מ,  ,בית המשפט העליון פסק

 58וקבע כי סיווג פעילות כמלכ"רית או עסקית, לפי סעיף  ,למרות שהעירייה הינה גוף מלכ"רי
בפס"ד עמותת "בשערייך ירושלים"  שנקבעו לקריטריוניםייקבע בהתאם בהתאם  ,לחוק מע"מ
בפרק זה(. כלומר, מלכ"ר לא יהנה, באופן אוטומטי, מחסינות מפני הפעלת סעיף  20.15)ראה סעיף 

 לחוק מע"מ על כל פעילויותיו, רק משום שנכללו בפונקציה השלטונית של המלכ"ר. 58
 "ירושלים"בשערייך  עמותת 767/87)ע"א  ירושלים בשערייך דין פסק 20.15

 "מ(:והמע המכס מנהל נגד
 :העובדות

 ברחבי מזון חנויות 12 של רשת "(, ניהלההעמותה:"ןעמותת "בשערייך ירושלים" )להל .1
 .הארץ

 שימכרו כדי מוצרים לסבסוד שמשו העמותה הכנסותאך , היו פתוחות לקהל הרחב החנויות .2
 .בחינם שינתנו ואף ולנזקקים לאלמנות, דתיים חינוך למוסדות מוזל במחיר

 העמותה מעמד את ופיצל מ"מע לחוק 58 סעיף לפי בסמכותו השתמש ,מנהל המכס והמע"מ .3
 ".ר"מלכ"כ ירשמו, נוער מועדוני ארגון כגון, הפעילויות ויתר", עוסק"כ ירשמו שהחנויות כך
 נפסק:

עסק כמלכ"ר  בית המשפט העליון פסק לטובת מנהל המכס והמע"מ וקבע שישה מבחנים לסווגו של
 או עוסק כדלהלן:

השיקול הראשון  - נמוכים ובמחירים התנדבותי בסיס על אלא, רווח למטרות שלא פעילות .1
לא נבחן על פי המטרה הסופית, די בכך שיש מטרה זמנית שהינה הפקת רווחים בכדי להפוך 

 אותה לעסקית.
 למטרה הציבורית.כל ההכנסות ישמשו אך ורק  - ורכוש רווחים חלוקת סורהא .2
 .ותרומות ציבורי ומימון גרעוני מאזן .3
והפעילות אינה מהווה גורם תחרותי  עסקיתהעמותה מצביעה על כך שאינה  פעילות מהות .4

  לעסקים אחרים. 
 .ר"למלכ עסקי סיווג בין פרדהיכולת הו הצדקה .5
 .שעלולה להיווצר מעצם השינוי ברישום המבוקש האוצר בהכנסות פגיעה .6

 מנהל המכס 2648/12)ע"א  המועצה האזורית בני שמעון דין פסק 20.16
 (והמע"מ נגד המועצה האזורית בני שמעון

"( מפעילה באזור שיפוטה אתר לסילוק והטמנת המשיבה" -המועצה האזורית בני שמעון )להלן 
בהיותה רשות מקומית, מסווגת המשיבה כמלכ"ר לצורך חוק פסולת המכונה "אתר דודאים". 

 מע"מ.
, בהתאם לסמכותו לפי "(המערער" -מנהל המכס והמע"מ )להלן החליט  2010בספטמבר  6ביום 
לחוק מע"מ, לשנות את סיווג המשיבה לצורך חוק מע"מ, בכל הקשור בפעילות האתר,  58סעיף 

, פעילות המשיבה באתר עולה כדי פעילות עסקית מ"מוסד ללא כוונת רווח" ל"עוסק". לעמדתו
כנגד החלטה זו,  מסחרית המובילה להפקת מע"מ גבוה באופן שיטתי, המתבטא ברווחים נאים.

 הגישה המשיבה ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.
כי פעילותה באתר דודאים עומדת  בית המשפט המחוזי דחה את טענתה החלופית של המשיבה,

 לעיל(. 20.13בשערייך ירושלים )להרחבה ראה סעיף מלכ"ר שנקבעו בפס"ד עמותת במבחני ה
, לפיה בהיותה מלכ"ר "ציבור" המוגדר ואולם, בית המשפט המחוזי קיבל את טענתה המרכזית

לחוק מע"מ, אין מקום להפעלת סמכות המנהל  1בחלופה הראשונה להגדרת מלכ"ר שבסעיף 
מנות על פי דין, ולענייננו, פינוי, מחזור והטמנת פסולת ואשפה לבודד פעילות מפעילויותיה, הנו

 מסיווגה הכולל כמלכ"ר.
 בעקבות פסק הדין בבית המשפט המחוזי, ערער מנהל המכס והמע"מ לבית המשפט העליון.

פעילותה של המשיבה, בהפעלת אתר דודאים, אינה נעשית כפי בית המשפט העליון פסק, כי 
, קרי, במחירים נמוכים או בחינם, ושלא במחירי שוק. הפעילות הזו לבאופן רגישמלכ"ר פועל 

נעשית במחירי שוק ובתחרות עם עוסקים אחרים. פעילותה המסחרית של המשיבה קרובה יותר 
בשערייך ירושלים פס"ד "ר בהתבסס על מבחני הלכת לפעילות של "עוסק" מאשר לפעילות של מלכ

 קבע כי שינוי הסיווג נועד לגבות מס אמת והוא מוצדק. לה ערך מוסף גבוה. כמו כן, ומצמיחה
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עמותה  ות במע"מ של רכישת דירות על ידיהחב - 2297/14החלטת מיסוי  20.17

 החלטת מיסוי בהסכם -בשמם של פסולי דין 
חבות במע"מ של רכישת דירות ע"י  פורסמה החלטת מיסוי שעניינה 2014 טוברקבאו 26 ביום

 עמותה בשמם של פסולי דין.
 העובדות

הורים לילדים בגירים בעלי תסמונת רפואית מסוימת, אשר הינם פסולי דין, מעוניינים למצוא  .1
 "(.המשתכנים" -נכס מתאים למגורים לילדיהם )להלן 

אנשים פרטיים שאינם "( אשר נמצא בבעלותם של הנכס" -ההורים איתרו נכס מקרקעין )להלן  .2
 רשומים לצרכי מע"מ כעוסקים והם מחזיקים את הנכס במישור הפרטי.

על שם עמותה  ראשון בשלבהדירות שבנכס נרכשות על ידי המשתכנים במימון ההורים ותרשמנה  .3
 שנבחרה על ידי ההורים בנאמנות עבור המשתכנים.

חלקה בו תיוחד למשתכן ספיציפי בשלב השני, תרשמנה הדירות שבנכס כבית משותף אשר כל תת  .4
 והעמותה תרשם כנאמן עם הערה לטובת על משתכן ספיציפי.

 הבקשה
 אישור כי מכירת הנכס אינה חייבת במע"מ.

 :ותנאיו המס הסדר תמצית
ר שאינו בגדר קבוצת רכישה אינה כירת נכס מאדם פרטי לאדם פרטי אחעל פי חוק מע"מ, מ .1

 מהווה עסקה חייבת במע"מ.

כי הנכס נרכש על ידי העמותה בנאמנות מלאה עבור  המכלול הנסיבות, ובייחוד לאור העובדלאור  .2
המשתכנים, הנושאים במימונו המלא ועתידים להתגורר בו ולהירשם כבעלים של הדירות 

כי רשויות המס שבח עתידות להכיר ברכישת הנכס בידי העמותה כרכישה  השבנכס, ולאור העובד
ים כי לעניין חוק מע"מ ייחשבו המשתכנים כמי שרכשו במישרין את הנכס בידי נאמן, אנו מאשר

מהמוכרים, ובלבד שיתקבל אישור ממשרדי מיסוי מקרקעין בדבר רכישת הנכס בנאמנות עבור 
 המשתכנים.

 הגבלת שיעור הוצאות הנהלה וכלליות של מוסדות ציבור 20.18
 קבלת תמיכה מתקציב המדינה

, יש באפשרות מוסד ציבורי ליהנות מתמיכה  1985-התקציב, תשמ"הבהתאם לחוק יסודות 
 , מוסד ציבורי כ:1985-א בחוק יסודות התקציב, תשמ"ה3מתקציב המדינה. לעניין זה, מגדיר ס' 

"גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה, הפועל למטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות,  
 רווחה, בריאות, ספורט או מטרה דומה."

 בהמשך אותו סעיף, נקבע כי:
שר האוצר יקבע בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, נוהל שלפיו יוגשו ויידונו  ")ו(

 "(.נוהלבקשות של מוסדות ציבור לקבלת תמיכה מתקציב המדינה )להלן: "
לא יוצא סכום שנקבע בחוק תקציב שנתי לצורך תמיכה במוסד ציבור אלא אם כן הוא  )ח(

 ים את הוראות הנוהל ובמידה המתיישבת עם המבחנים."מואגד ומקי
מהאמור לעיל עולה כי חוק יסודות התקציב מקנה לשר האוצר סמכות פיקוח על גופים המקבלים 
תמיכה מתקציב המדינה. בהתאם לכך, פורסם "נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה 

ח על השימוש בתמיכה. בהמשך, פורסמה במוסדות ציבור", הקובע, בין השאר, כללים לגבי הפיקו
לא תאושר תמיכה למוסד  2004על ידי החשב הכללי במשרד האוצר הוראה הקובעת, כי החל משנת 

ציבורי ששיעור הוצאות הנהלה וכלליות שלו מתוך מחזור הכנסותיו השנתי עולה על השיעור 
מת אפשרות לחרוג מהשיעור המירבי הרלוונטי המפורט בהוראה. יש לציין, כי בהתאם להוראה קיי

 המירבי הקבוע, באישור ועדה מיוחדת אשר תוקם באגף החשב הכללי. 
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 פטור ממס הכנסה לארגונים מקצועיים 20.19

פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מספר  1998בדצמבר  30מיום  1696בספר החוקים מספר 
 "(.התיקון)להלן: " 1998-(, התשנ"ט119

בתנאים , תהא, ארגון מקצועיא( לפקודה בו נקבע כי הכנסתו של 2)9במסגרת התיקון הוסף סעיף 
 , פטורה ממס הכנסה.מסויימים

, פטור ממס הכנסה ל"מוסד ציבורי" ( לפקודה אומנם מעניק, בתנאים מסויימים2)9סעיף 
שהכנסתו שמשה להשגת "מטרה ציבורית" כהגדרתה בסעיף זה )מטרה שעניינה דת, תרבות, 
חינוך, מדע, בריאות, סעד או ספורט וכן מטרה אחרת שאושרה על ידי שר האוצר כמטרה ציבורית(, 

י, שנועדו בעיקרן אך מטרות אלה לא תמיד עמדו בקנה אחד עם מטרותיו של הארגון המקצוע
המשותפים של חברי הארגון המקצועי, דבר שיצר בעייתיות  העניינים המקצועייםלקדם את 

 באופן המיסוי של ארגונים אלה.
א( לפקודה, כאמור, באה להסדיר את אופן המיסוי של הארגונים המקצועיים 2)9הוספת סעיף 

 בצורה מפורשת.
 על הכנסות של ארגון מקצועיפטור ממס  -א( לפקודה 2)9הוספת סעיף  .1

 -)להלן  א( לפקודה2)9מקצועית: ארגון מקצועי עפ"י סעיף  - 12/2002חוזר מס הכנסה מס' 
  "(12/2002' מס חוזר"

 א(, הדן בפטור על הכנסותיו של ארגון מקצועי, בזו הלשון:2)9במסגרת התיקון כאמור הוסף סעיף 
 דהא()ג( לפקו2)9סעיף  -ארגון מקצועי מהו  1.1

 :אלה כלושהתקיימו בו  המנהל שאישרחבר בני אדם  -" מקצועי ארגון"בפסקה זו, " 
חברים  או שחברה בו המדינה ועשרה שבעים חברים לפחות חברים בו (1)

; במניין מספר החברים בחבר בני אדם שבין חבריו כלול חבר שהוא לפחות
 המקצועי;ארגון מקצועי, יובאו בחשבון מספר החברים בארגון 

, השתלמות מקצועית או ייצוג כל מטרתו קידום עניינים מקצועיים משותפים (2)
ציבורי של ציבור בעלי משלח יד מסויים או של עוסקים בענף או במגזר כלכלי 

 מסויים וכל נכסיו והכנסותיו משמשים לקידום מטרות אלה;
 לשם הגדלת רווחיהם של חברים מסויימים בו; אינהפעילותו  (3)

 

, להנחת דעתו של פקיד הוא מגיש דוח שנתי לגבי נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו (4)
 השומה, על פי תקנות שהתקין שר האוצר."

 )ההדגשות אינן במקור(. 
על הארגון לקבל את אישור נציב מס יודגש כי על מנת להיחשב כארגון מקצועי כהגדרתו לעיל, 

 כפי שהוזכרו לעיל, וכמוסבר להלן:  המצטבריםבכל התנאים וכן עליו לעמוד  הכנסה
יילקח בחשבון מספר החברים במרבית חודשי  -( 1לעניין תנאי העמידה במניין החברים )פסקה 

שנת המס )מקרים חריגים כגון הקמת ארגון מקצועי במהלך השנה, יבחנו ע"י מחלקת המלכ"רים 
 בנציבות(. 

הכוונה היא הן להכנסות  -( 2לעניין שימוש בכל הנכסים וההכנסות לקידום מטרות הארגון )פסקה 
 הפטורות והן להכנסות החייבות )אם ישנן(.  

יובהר כי חברי הארגון אינם רשאים  -( 3לעניין פעילות שאינה לשם הגדלת רווחי החברים )פסקה 
 למכור את זכותם בארגון. 

, התקין שר האוצר את תקנות 2002בנובמבר  3ביום  -( 4השנתיים )פסקה לעניין הגשת הדוחות 
, בהן נקבע כי ארגון מקצועי יגיש דוח לפי 2002-מס הכנסה )דוחות שיגיש ארגון מקצועי(, התשס"ג

)נספח לחישוב הכנסה חייבת של ארגון מקצועי(, ובצירוף מאזן  1226, בצירוף טופס 1214טופס 
מבוקרים, חשבון התאמה של עודף ההכנסות או ההוצאות לפי דוח ודוח הכנסות והוצאות 

ההכנסות וההוצאות כאמור ביחד עם אישור של רואה חשבון או פקיד ברית פיקוח לחשבון 
ההתאמה )בתקנות נקבע נוסח אחיד לאישור הנ"ל(, וכן דוח שיפורט בו חישוב ההכנסה לפי סעיף 

 )ח( לפקודה. 3
 א()א( לפקודה2)9סעיף  -קצועי פטור על הכנסת ארגון מ 1.2

 ובלבדהכנסה מדמי חבר,  לרבותהכנסתו של ארגון מקצועי "פטורה ממס נקבע כי  

, או מכל הכנסה מחבר בני אדם שבשליטתו, העוסק שלא הושגה מעסק שהוא עוסק בו
 )ההדגשות אינן במקור(. "בעסק, לרבות מדיבידנד, מריבית או מהפרשי הצמדה.

א( לפקודה, ובחוזר מס הכנסה 2)9הוגדר מהי "שליטה" לעניין סעיף  לאכי  יצויין בהקשר זה,
 א( לפקודה" נקבע כי לצורך הגדרת "שליטה" ניתן2)9שנושאו "ארגון מקצועי עפ"י סעיף  12/2002

 ( לפקודה.2)9או לחילופין בהגדרת "שליטה" בסעיף  1999-להעזר בהגדרה בחוק החברות, התשנ"ט
 ל את היותו ארגון מקצועי ובלבד שיתקיימו שני אלה:שולאינו עיסוק בעסק 
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 כל הכנסותיו מהפעילות העסקית יופנו למימוש מטרות הארגון כארגון מקצועי; )א(
 עיקר פעילותו של הארגון הינה פעילות כארגון מקצועי ולא פעילות עסקית או אחרת. )ב(

 מהפטור.יחד עם זאת, יודגש כי ההכנסות מהעסק יחויבו במס ולא ייהנו 
 א()ב( לפקודה2)9סעיף  -מגבלות לפטור על הכנסת ארגון מקצועי  1.3

העולה על של הארגון המקצועי  יתרת ההכנסהעל אף האמור בפסקת משנה )א(,  (1)"
 ;מהוצאותיו, לא תהיה פטורה ממס 50%שיעור של 

יראו כאילו היה סכום  סכום הוצאות העולה על סכום הכנסות בשנת מס מסויימת (2)  
הוצאות שהוצא בשנת המס הבאה אחריה, כשהוא מתואם לפי שיעור עליית המדד 

 בשנת המס הבאה כאמור;
 -לעניין זה  (3) 

שהופחתו מהן  לאחרההכנסות הפטורות לפי פסקת משנה )א(  -" ההכנסה יתרת" 
 ההוצאות שהוצאו בייצור אותן הכנסות;

 לרכישת נכס בר פחת וכן הוצאות, למעט פחתלניכוי, הוצאות המותרות  -" הוצאות" 
 למטרות הארגון או ליצירת נכס כאמור; המשמש

, כמשמעותה בחוק מס לרבות זכות במקרקעין 88כהגדרתו בסעיף  -" פחת בר נכס" 
 )ההדגשות אינן במקור(.שבח מקרקעין." 

דין אחר, לא יילקחו מובהר בזה כי ההכנסות הפטורות מכוח הוראות אחרות בפקודה או מכל 
 בחשבון במסגרת תקרת ההכנסה הפטורה. 

נקבע שאין  איגוד המוסכים בישראל נגד פקיד שומה ת"א 166/67בהקשר זה נציין גם כי, בעמ"ה 
" באופן מצומצם ללשון הווה, אלא בצורה רחבה, לפיה הוצאה במסגרת משמשלפרש את המילה "

 יד, נכללת בפרשנות של המילה "משמש".הליך בניית נכס שישמש למטרות הארגון בעת
 א( לפקודה, קובע מנגנון מיוחד לחיוב ארגון מקצועי במס, כלהלן:2)9סעיף 

 הכנסות הארגון המקצועי עולות על הוצאותיו -מקרה א'  (1)
הרי שסכום "יתרת  מההוצאות 50%עולה על במקרה בו "יתרת ההכנסות", כהגדרתה לעיל, 

פטור ממס.  לא יהיה -א()ב( כאמור 2)9מכוח הסייג בסעיף  -מההוצאות  50%ההכנסות", העולה על 
 מטרת מגבלה זו, היא להביא לכך שהארגון המקצועי ישתמש בעודפי הכנסותיו למטרות הארגון.

, על פי סתהיה פטורה מממההוצאות כאמור  50%עולה על  שאינהיצויין כי "יתרת ההכנסות" 
 א()א( לפקודה.2)9סעיף 

 :דוגמא
 

 אלפי ש"ח      נתונים
 

 150   הכנסות הארגון המקצועי
 80   הוצאות הארגון המקצועי

 
  לעיל(. 1.2א()א( לפקודה )ראה סעיף 2)9הכנסות הארגון עומדות בתנאי הפטור לפי סעיף 
  ( לעיל(.3)1.3אה סעיף א()ב( לפקודה )ר2)9הוצאות הארגון הן הוצאות כהגדרתן בסעיף 
 

  חישובים
 150 - 80=   70          "יתרת ההכנסה"

 x 80 50%=   40 משיעור ההוצאות 50%
 

 תוצאות הארגון, לעניין מס
 150 א()א( לפקודה2)9הכנסה לפי סעיף 

 70 - 40=   (30) א()ב( לפקודה2)9הכנסה שאינה פטורה ממס לפי סעיף  -בניכוי 
 120 ממס פטורהסה"כ הכנסה 

 
 30       פטורה ממסשאינה סה"כ הכנסה 
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 מהוצאותיו נמוכותהכנסות הארגון המקצועי  -מקרה ב'  (2)
 

הכנסותיו )הפטורות( של הארגון  עלעולות במקרה בו הוצאות הארגון המקצועי במהלך שנת המס, 
לשנת המס הבאה, כשהיא מתואמת לפי שיעור עליית  תועבר יתרת ההוצאות שלא נוצלה -המקצועי 

 המדד בשנת המס הבאה. יתרה מתואמת זו תחשב כאילו נוצרה בשנת המס הבאה.
 

 דוגמא:
 

 IIשנה    I שנה       
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח      נתונים

 
 150    70   הכנסות הארגון המקצועי
 60    90   הוצאות הארגון המקצועי

 10%        המדדשיעור עליית 
 
  לעיל(. 1.2א()א( לפקודה )ראה סעיף 2)9הכנסות הארגון עומדות בתנאי הפטור לפי סעיף 

  ( לעיל(.3)1.3א()ב( לפקודה )ראה סעיף 2)9הוצאות הארגון הן הוצאות כהגדרתן בסעיף 

 Iשנה 
 70         הכנסה פטורה ממס

 20  = [70 - 90]     (IIיתרת הוצאות מועברת לשנה הבאה )
 

 IIשנה 
 60         הוצאות שוטפות

 [x 20 1.1]=   22       יתרה משנה קודמת בתוספת
 

 II        82סה"כ הוצאות שנה 
 

 [150 - 82]=   68         "יתרת הכנסות"
 [x 82 50%]=   41        משיעור ההוצאות 50%

 
 תוצאות הארגון, לעניין מס

 150      לפקודהא()א( 2)9הכנסה לפי סעיף 
 [68 - 41]=   (27)  א()ב( לפקודה2)9הכנסה שאינה פטורה ממס לפי סעיף  - בניכוי

 ([150%x(22+60] =  123        סה"כ הכנסה פטורה ממס
 

 27      סה"כ הכנסה שאינה פטורה ממס
 

וכן הוצאות  פחת( המותרות בניכוי )למעט" לעניין זה הן הוצאות הוצאותיושם דגש על כך ש"
 זכויות מקרקעין( המשמש למטרות הארגון. לרכישת נכס בר פחת )לרבות

כך לדוגמא רכישת מניות בידי הארגון לא תיחשב כהוצאה לעניין חישוב ההכנסה הפטורה. מובהר 
בזה, כי זכות במקרקעין שלא ניתן לתבוע פחת בגינה )כמו קרקע( נכללת בהגדרת נכס בר פחת 

על כל הזכויות במקרקעין( וההוצאות לרכישתה ייחשבו כהוצאה לעניין חשוב )מאחר והסעיף חל 
 ההכנסה הפטורה.

 להלן. 4ראה גם הערות בסעיף 
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 לפקודה 130תיקון סעיף  -סמכות לחייב בניהול ספרים  .2

לפקודה קובע סמכות לנציב לחייב נישומים שונים בניהול פנקסים. במסגרת התיקון,  130סעיף 
(" נוסף: "ארגון מקצועי 2)9( אחרי המילים "בסעיף 4לפקודה, ובסעיף קטן )א() 130תוקן סעיף 

 א(".2)9הגדרתו בסעיף כ
 (, לאחר תיקונו כאמור:4)א()130להלן לשון סעיף 

ו רשאי הנציב להורות על ניהול פנקסים לגבי הכנסות, הוצאות, לצורך ביצוע פקודה ז" 
ארגון מקצועי כהגדרתו (, 2)9תקבולים ותשלומים של מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 

 1975-או מוסד ללא כוונת ריווח כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"וא( 2)9בסעיף 
ם לשיטת ניהול הפנקסים, "(, וכן רשאי הוא לקבוע באותן הוראות כללימוסד)להלן: "

לרבות חיוב המוסד לדרוש ממי שאיתו הוא מקיים קשר כלשהו למסור למוסד את 
 )הקטע המודגש הוסף בתיקון(. ."…פרטיו האישיים ולהזדהות 

לפקודה את הסמכות להורות על ניהול פנקסים  130התיקון מוסיף לסמכות הנציב הקבועה בסעיף 
 א( לפקודה.2)9תשלומים של ארגון מקצועי כהגדרתו בסעיף של הכנסות, הוצאות, תקבולים ו

חלות על הארגון המקצועי הוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי לפקודה ( 4)א()130מכח הוראות סעיף 
 .1992-חשבונות על ידי מוסד(, התשנ"ב

ארגון מקצועי שינהל פעילות עסקית, יהא חייב לנהל שתי מערכות ספרי חשבונות במקביל, האחת 
 לפעילות הארגון והאחרת לפעילות העסקית.

)א( להוראות 2בנוסף, ארגון שמנהל פעילות עסקית ומחזורו אינו עולה על הסכום הנקוב בתקנה 
 ש"ח(, רשאי לדווח על תוצאות פעילותו )על ההכנסה מעסק( על בסיס מזומן.  500,000כאמור )

 תחולה ותחילה .3
החל  בשנות א( לפקודה, יחולו לגבי הכנסותיו והוצאותיו של ארגון מקצועי, 2)9הוראות סעיף 

; לעניין זה, "שומה סופית" ( בסעיף2המס שטרם נקבעה לגביהן שומה סופית למעט פסקה )ב()
ניתן לגביו פסק דין  -שומה שאין לנישום זכות להגיש עליה השגה או ערעור, ואם הוגש ערעור  -

 סופי.
דהיינו, ארגון שיקבל אישור הנציב, הוראות הסעיף יחולו עליו רטרואקטיבית לגבי שנות המס 
הפתוחות. אולם, אם היה עודף הוצאות על הכנסות, באחת או יותר משנות המס, בשנות המס 

 הפתוחות שלא ניתן לגביהן אישור הנציב, לא יהא ניתן להעבירו לשנות המס הבאות.
ות שיווצר החל מהשנה שנתקבל לגביה אישור הנציב, יהיה ניתן להעברה עודף הוצאות על הכנס

 ( בסעיף. 2כאמור בפסקה )ב()
 הערות .4

 , בין השאר, לעניינים הבאים:אינו מתייחס מפורשותהתיקון האמור  א.
 ב לפקודה(;125א( לפקודה )ראה סעיף 2)9מיסוי דיבידנד בידי ארגון מקצועי שחל עליו סעיף 

לכן יש לשים לב למועד מימוש  בסיס מזומןנראה כי החישובים לקביעת ההכנסה הם לפי  ב.
 בה נרכשים נכסים אחרים. באותה שנהנכסי הון 

 החוזר מתייחס מפורשות לשני נושאים אליהם אין התייחסות מפורשת במסגרת הסעיף: ג.
ן ולא יאושר ארגון א(, לא יינתן פטור ממס שבח מקרקעי2)9במסגרת הסדר המס שבסעיף  (1)

לחוק מיסוי מקרקעין. אולם  61לפקודה ו/או לעניין סעיף  46כמוסד ציבורי לעניין סעיף 
לפקודה ששימש למטרות הארגון, תהיה פטורה  88התמורה ממכירת "נכס" כהגדרתו בסעיף 

 מההוצאות. 150%ממס רווח הון בכפוף לתקרת הפטור הכוללת בסך 
ב לפקודה חלות על ארגון מקצועי. כמו כן ארגון יחוייב במס 181-)ז( ו3הוראות סעיף  (2)

, וכן על ארגון שיסווג לפי חוק מס ערך 1975-מעסיקים לפי חוק מס מעסיקים, התשל"ה
 כמוסד ללא כוונת רווח יוטל מס שכר.   1975-מוסף, התשל"ו

רבות בחוזר מס הכנסה ניתן למצוא גם את אופן הגשת הבקשה להכרה כארגון מקצועי, ל
 המסמכים שנדרש לצרף.

 לפקודהא( 2)9 בסעיף כמשמעותו" מקצועימנהלי כספים אינו עונה על הגדרת "ארגון  פורום .5
 פקיד' נ"מ בע)סי.אף.או(  ראשיים כספים מנהלי פורום 4459/13"מ ע) ממס לפטור הזכאי
 (5 אביב תל שומה

של מנהלי  דין אשר דחה את ערעורםי בת"א פסק ניתן בבית המשפט המחוז 2015בינואר  11ביום 
"( על החלטת מנהל פקיד שומה המערער" -)להלן  "מבע)סי.אף.או(  ראשיים כספים מנהלי פורום

סעיף מהווה ארגון מקצועי הזכאי לפטור ממס לפי  , כי המערער אינו"(המשיב" -)להלן  5תל אביב 
 א( לפקודה, היות והמערער אינו עומד2)9

, ובכללם מספר החברים, מטרות הארגון, א( לפקודה2)9נויים בסעיף מהתנאים המבאף אחד 
 שפעילותו אינה נעשית לשם הגדלת רווחיהם של חברים מסוימים בו, ואישור של הנציב.
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 12/2002' מס לחוזר תוספת .6
 , להלן עיקרי התוספת.12/2002פרסמה רשות המסים תוספת לחוזר מס'  2016במאי  16ביום 

 
 א(2)9מדיניות רשות המיסים במתן אישור לפי סעיף רקע ויישום  .א
 

 "(.האישור" -אישור מנהל רשות המיסים )להלן  תתנאי לקבלת הכרה כארגון מקצועי הוא קבל
א( לפקודה וכתוצאה מכך היו ארגונים שהגישו 2)9בפועל, עד כה לא הוצאו אישורים לפי סעיף 

מקצועי, זאת על אף שלא היה בידיהם אישור דוחות לפקידי שומה בהם הצהירו על עצמם כארגון 
 תקף של מנהל רשות המיסים.

גופים שיבקשו לקבל הכרה כארגון מקצועי יגישו את בקשתם בטפס בקשה להכרה כארגון מקצועי. 
 טופס הבקשה יוגש למחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים ברשות המיסים.

. במידה ויעמדו 12/2002בפקודה ובחוזר בקשתם של גופים אלו תיבחן לאור הקריטריונים שנקבעו 
בקריטריונים, יונפק להם אישור על ידי מנהל רשות המיסים, אשר תוקפו יהי מיום קבלתו ועד 
לשנתיים מתום שנת המס בה הוא ניתן, והוא יוארך בכל פעם לחמש שנים נוספות. יודגש כי יש 

 ה תם תוקף האישור.בשנת המס ב 31.7להגיש בקשה לחידושו של האישור עד לתאריך 
ארגונים חדשים שמועד הגשת הבקשה הינו בשנת המס הראשונה לפעילתם, ימלאו בטופס הבקשה 
את הנתונים הצפויים לשנת המס הראשונה. לעמות זאת, ארגונים קיימים ימלאו בטופס הבקשה 

 את הנתונים של שנת המס האחרונה לשנת המס בה הוגשה הבקשה.
 הוראות מעבר .ב

 
רשות המיסים תנפיק אישור לארגון מקצועי לאחר שיפנה ויאושר כאמור לעיל.  2016שנת החל מ

 .ציבור במערכת שע"מ מוסדותהאישור יוזן ע"י מחלקת 
מובהר בזאת כי גופים אשר עד כה הגישו את דוחותיהם לפקידי השומה במתכונת של ארגונים 

מקצועי ובקשתם תיבחן מכאן ואילך. מקצועיים ללא אישור, ידרשו להגיש בקשה להכרה כארגון 
מודגש בזאת כי בקשה להחלת אישור באופן רטרואקטיבי, תתאפשר רק ביחס לשנים הפתוחות 

 בשומה, וזאת בכפוף לאישור מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים להחלה רטרואקטיבית.
עד לשנת א( לפקודה וקביעת התקנות מכוחו ו2)9לגבי שנים סגורות, החל ממועד חקיקת סעיף 

 פוזיאיבילא יידרשו אישורים כאמור, יודגש בזאת כי אי דרשיה כאמור אינה מהווה אישור  2012
 כי המוסד נחשב כארגון מקצועי.

ואילך, אינם נדרשים להגישה בשנית.  2013גופים אשר הגישו בקשה כנדרש לפי חוזר זה, משנת 
ש בקשתם בשנית. לעניין ארגונים , נדרשים להגי2013גופים שהגישו בקשה כנדרש לפני שנת 

 שהגישו בקשה כנדרש, יראו את יום ההגשה כיום פרסום חוזה זה.
ואילך, גוף שלא קיבל אישור כארגון מקצועי מאת מנהל רשות המיסים, לא  2016החל משנת המס 

ה יוכל להצהיר על עצמו כארגון מקצועי בדוחותיו לרשות המיסים. יודגש בזאת, כי גוף שהגיש בקש
להיחשב כארגון מקצועי וטרם קיבל אישור עד למועד הגשת הדוח השנתי, יהיה רשאי להצהיר על 
עצמו בדו"ח כארגון מקצועי. יובהר, כי אין לראות בהצהרה במקרה זה כהסכמה לאישור הארגון 

 כארגון מקצועי.
 מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים ומשרדי השומה אחראים ליישם הוראת נוהל זה. 

 
תורה  רשת 6054/06ו"ע  -מתן פטור מלא לזכויות בנייה של מוסד ציבורי  20.20

 ומלאכה נ' מנהל מיסוי מקרקעין
)ד( לחוק מיסוי מקרקעין, 61העוררת, שהינה עמותה המהווה מוסד ציבורי, כמשמעותו בסעיף 

ועדת  זכויות בעלות בקרקע חקלאית במושב בלפוריה, וזאת על פי החלטת 2005רכשה בשנת 
העוררת "לפעול להתאמת הקרקע והכשרתה לבניית מוסדות חינוך ובתי ספר על פי מטרות 
העמותה". לאחר הרכישה הגישו הצדדים לחוזה המכר בקשה לקבלת פטור מתשלום מס רכישה 

לתקנות מיסוי מקרקעין. מנהל מיסוי מקרקעין שם את הרכישה לפי מיטב השפיטה,  9לפי תקנה 
לת פטור כאמור. המערערת השיגה על החלטה זו, אולם השגתה נדחתה, בין אולם לא אישר קב

היתר בשל העובדה כי לא הוכיחה שימוש בנכס במישרין למטרותיה. על החלטה זו נסב הערר 
 שבנדון.

לתקנות מיסוי מקרקעין, הקובעת כי מוסד ציבורי יהיה פטור ממס  9ועדת הערר דנה בתקנה 
רכישה לגבי מכירת זכות במקרקעין, במידה ושוכנע מנהל מיסוי מקרקעין כי המקרקעין משמשים 
או ישמשו בעתיד את המוסד במישרין. בנוסף, הדגישה הוועדה כי לפי תקנות מס שבח מקרקעין 

 . 0.5%הנ"ל הינו בשיעור של  9, החיוב במס רכישה על פי תקנה 1982-)תיקון(, תשמ"ב)מס רכישה( 
השאלה שבמחלוקת הייתה האם עלה בידי העוררת להוכיח כי נתמלאו התנאים המזכים אותה 
בהקלה במס רכישה, וכפועל יוצא, האם היה על המשיב להשתכנע כי נכס המקרקעין שנרכש על 
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למטרותיה הציבוריות במישרין. לטענת המשיב, טרם הוגשה מטעם  ידי העמותה ישמשה בעתיד
 העוררת, למרות הזמן שחלף מאז רכישת הקרקע החקלאית, תוכנית מפורטת לשינוי ייעודה. 

לדעתו, אין הוא אמור להסתפק בבדיקת מטרות העוררת לפיהן אינה רשאית לרכוש קרקע אלא 
 מוש מטרותיה בנכס שנרכש. למטרותיה בלבד, ולהתעלם מהיעדר פעילותה למי

ועדת הערר בחנה מהו משך הזמן שבו על המערערת לממש כוונתה להשתמש בנכס המקרקעין 
לצרכיה במישרין בלבד. לדידה של הועדה, התנאי בדבר שימוש בעתיד אינו מתמלא במידה 

 .תוך זמן סביר הנראה לעין מיום רכישת החלקהוהעוררת לא עשתה שימוש כאמור 
נדון חלפו שנתיים מיום רכישת החלקה. בתקופה זו העוררת לא פעלה פעולה של ממש במקרה שב

למימוש מטרותיה בחלקה כאמור, אולם, מתוך העדויות עולה כי עובר לרכישה ערכה העוררת 
בירורים לעניין סיכוי שינוי הייעוד ואף פנתה לגופים שונים לצורך קבלת הצעת מחיר וערכה 

טרם פנתה לרשויות התכנון לצורך שינוי הייעוד, אולם הניחה, על סמך מדידות בחלקה. העוררת 
 בדיקותיה, כי גם לה תאושר הקמת מסגרת חינוכית בחלקה לכשתפנה לרשויות כאמור.

נקבע כי בנסיבות העניין, טרם חלף הזמן הסביר הנראה לעין למימוש תנאי ההקלה במס. הועדה 
לצורך מימוש מטרותיה הינה כנה, ולפיכך זכאית השתכנעה כי כוונת העוררת ברכישת החלקה 

היא לקבל הקלה במס. הוועדה קבעה כי אם בעתיד הנראה לעין לא תמומש כוונת העוררת כאמור, 
 יהיה עליה להשיב את סכום ההקלה בו זכתה.

 
 הערר נתקבל.


