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 פסקי דין .א

 היטל עובדים זרים - רצון עמוס ואח' נ' מס הכנסה 143755/ע"א  .1.א

בעניין רצון עמוס ואח'.  7553/14פורסם פסק דין בית משפט העליון  6.7.15בתאריך 

ם בגין היטל השאלת התושבות של עובדים זרים לצורך חבות מעסיקיפסק הדין עוסק ב

 עובדים זרים.על 

 עובדים זרים המועסקים בישראל.חובת תשלום היטל בגין  הכי חל ,נפסק -

נקבע, כי יש לפרש את המונח "עובד זר" בהתאם ל"חוק עובדים זרים" )איסור  -

( )להלן: "חוק עובדים 1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים, התשנ"א

 זרים"(. לפי חוק זה, עובד זר אינו נחשב כתושב ישראל.

בגין תושב מחבות המס  ודות זיכויניתן לדרוש נקזה היא כי לא השלכת פסק דין  -

 של העובד.

 כן ראוי לציין, כי עובד זר זכאי לכל הזכויות המוקנות בחוקי העבודה השונים. -

 להלן שיעור ההיטל: -

 שיעור ההיטל פרטי העובד

 20% עובד כללי:

 10% :עובד בענף החקלאות

 15% עובד בענף התעשייה והבניין:

 15% עובד בענף המסעדות האתניות:

 

 יש להדגיש, כי המידע המופנה הינו כללי ולשון החוק והתקנות, הם המחייבים. -

 רווחים ראויים לחלוקה - פשמ"ג נ' אורן זורבין )עליון( 7566/13ע"א  .2.א

 וקבע כימשפט העליון דחה את ערעור פקיד השומה בית ה

הרווחים  חישוב יותיה נמכרו בעתשל חברה שמנ האקוויטי רווחי את לכלול יש -

לפקודת מס  1ב )ב( 94 בסעיף הקבועה, המיסויית החלופה פי על לחלוקה ראוייםה

 כל עוד בגין רווחים אילו שולם מס סופי. ,הכנסה

החלופה  את מתוכן לרוקן כדי הללו בדברים אין כי להבהיר הראוי מן, זאת עם -

 איננו חשבונאי רווח בהם רבים מקרים קיימים. המערער שחושש כפי המיסויית

 יוכל לא זה חשבונאי רווח ולכן, הסופי המס בגינו שולם כי עליו לומר שניתן רווח

 כך. המיסויית החלופה פי על, לחלוקה הראויים הרווחים חישוב להיכלל במסגרת

 בגינם המס שישולם רווחים הינם, המחזיקה בחברה שצמחו שערוך רווחי ,למשל

 באופן. במס נתחייבו שכבר כרווחים לראותם ניתן לא ולפיכך, המימוש במועד רק

 הכלולה החברה אצל שנרשמו שערוך מרווחי הנובעים אקוויטי רווחי גם, דומה

 .לחלוקה הראויים ברווחים ייכללו לא
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 )המשך( פסקי דין . א 

שחר מוזס נ'  09-54172ע"מ -ו/או שולמית מוזס נ' פשמ"ג ועודד  12-53703ע"מ  .3.א

 הפסדים מהשקעות בניירות ערך זרים עקב ירידה בשערי החליפין - פשמ"ג )מחוזי(

השקיעו בניירות ערך זרים הנקובים "המערערים"(  -עודד, שולמית ושחר מוזס )להלן 

שער מירידת  במט"ח והשקעות אילו גרמו להם הפסדים כבדים בשקלים אשר נבעו

החליפין של מטבע החוץ מול השקל. המערערים דיווחו על הפסדים אלו וקיזזו את 

פסדים הלפקודת מס הכנסה, והעבירו את ה 92ההפסדים מרווח הון ראלי לפי סעיף 

 שלא נוצלו לשנות המס העוקבות.  

ערך , אם הנכס המדובר הינו נייר כי כב' השופט מגן אל טוביה דחה את הערעור וקבע

הנקוב במטבע חוץ, יש להבחין בין עליית שער נייר הערך )בהתאם למטבע חוץ הנקוב( 

. כאשר בגין הרווח ולראות בהם שני מרכיבים לבין ירידת שער מטבע החוץ ביחס לשקל

מטבע שער מעליית שער נייר הערך יחוייב הנישום במס רוחי הון, בעוד שבגין ירידת 

כאי לקיזוז הפסד. זאת משום שאילו היה נצמח לנישום החוץ ביחס לשקל אין הנישום ז

 רווח מעלית שער מטבע החוץ היה רווח זה פטור.

חברת ד.מ.ק.א שירותי משרד  7923/13ע"א -חברת מעדנית הדר בע"מ ו 2810/13ע"א  .4.א

הכנסה משחיקת ערך הלוואה צמודה למטבע  -)עליון(  בע"מ )נ' פקיד שומה ירושלים

 זר מהווה הכנסה חייבת

היתה ו) בשקלים שניטלה הלוואה ערך שחיקתבית המשפט דחה את הערעור וקבע כי 

 הוצמדה שאליו חוץה מטבע של ערכו מירידת יוצא כפועלצמודה לשער מטבע חוץ(, 

 2חייבת במס הכנסה לפי סעיף לכן היא ו ,כלכלית תועלת בחּוּבה טומנת ,ההלוואה

שער שנצמחו על הלוואה במט"ח לבין  לפקודת מס הכנסה. אין הבדל כלכלי בין הפרשי

 הפרשי הצמדה שצמחו על הלוואה שקלית. 
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 מס רכישה .ב

 

חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )תיקון מס' פורסם ברשומות  2015ביוני  23ביום  .1

העוסק בהעלאת שיעור מס הרכישה בשל רכישת , 2015-(, התשע"הוהוראת שעה 81

. על פי התיקון 2015ביוני  24החל מיום  יחידהדירת מגורים שאינה דירת מגורים 

 לחוק, ברכישה כאמור ישולם מס רכישה בשיעורים כדלקמן:

 8% -ש"ח  4,800,605על חלק השווי שעד 

 10% -ש"ח  4,800,605על חלק השווי העולה על 

סעיף  -שיעורי מס אלה ישתנו באמצעות הוספת סעיף חדש לחוק מיסוי מקרקעין  .2

יהווה הוראת שעה לתקופה של חמש וחצי שנים, כך שיחול לגבי עסקאות ה(, אשר 1)ג9

 .31.12.2020ועד  24.6.2015שייעשו החל מיום 

ג( אשר חלה עד כה במכירת דירת מגורים שאינה 1)ג9כמו כן, הוראת השעה שבסעיף  .3

דירה יחידה, תהפוך להוראת קבע. עם זאת, תוקפה של הוראה זו יהפוך ללא רלוונטי 

 .31.12.2020הוראת השעה החדשה כאמור עד לתאריך  עקב

עד וכולל  לדירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידהלהלן פירוט שיעורי מס הרכישה  .4

 ולאחר מועד זה: 23.6.2015ליום 

 חלק השווי בש"ח
)והחל מיום  23.6.2015עד 

1.1.2021) 
 24.6.2015החל מיום 
 (31.12.2020)ועד ליום 

 5% 1,162,120עד 

 6% 3,486,350עד  1,162,120 8%

 7% 4,800,605עד  3,486,350

 8% 16,002,015עד  4,800,605
10% 

 10% 16,002,015מעל 

 

 של יחיד תושב ישראל לא השתנה. דירת מגורים יחידהנציין כי שיעור מס הרכישה על  .5

 


