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  בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי.אלו ובכל נושא  בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
  .6091113-03 לפקס או rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן

 צועי.אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מק ניוזלטרים

 

 

 ה ת ו כ ן
 

  הציבור כי מגלים במזומן השימוש לצמצום החוק לאכיפת הביקורות ממצאי .א

 1 ....................................................................... החוק הוראות את הפנים        

 למלחמה נזק( )פיצויים תשלום) פיצויים וקרן רכוש מס תקנות תוקף הארכת .ב

 היעדרות ימי בגין שכר מסלול לענין 2019-ט"התשע(, שעה הוראות) עקיף ונזק 

 2 ...................................................................................... 2018 בשנת 

  במס להטבות הזכאית חברה של מניות רתבמכי לחלוקה ראויים רווחים .ג

 3 ............................................"(החוק: "להלן) 1959 – ט"התשי, הון השקעות 

 4 ............................. 2019 בספטמבר שיתקיימו ושתיים העשרים לכנסת בחירות .ד

 9 ........................................................................... עובדים לנערים מידע .ה

  7550/18 א"וע עכו שומה פקיד' נ דין עורכי זך אור את חכם 4096/18 א"ע .ו

 10 .................................................... חולון שומה פקיד' נ מ"בע הנדסה חי אור 

  גיבשטיין והאחים גיבשטיין שלמה עזבון, גיבשטיין חנניה 4377/17 א"ע .ז

 11 ....................................................... רחובות מ"מע' נ( רשומה לא שותפות) 

  לוי ארז, ל"ז לוי זהבה, סבא כפר שומה פקיד' נ ל"ז רביבי אורי 8616/15 א"ע .ח

 12 ........................................................................................... ילו ואורי 

 13 ................ ביטוח דמי מתשלום הפטורות שכיר עובד הכנסות – לאומי ביטוח חוזר .ט
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו יםמבזק

ממצאי הביקורות לאכיפת החוק לצמצום השימוש במזומן מגלים כי הציבור הפנים  .א
 את הוראות החוק

רשות המיסים פרסמה הודעה המגלה כי הציבור הפנים את הוראות החוק  2019ביוני  4ם ביו

 כדלקמן:

רשות המסים חושפת היום את נתוני ממצאי הביקורות לאכיפת החוק לצמצום השימוש 
 4,300-במזומן, שנערכו במהלך ארבעת החודשים האחרונים. בתקופה זו נערכו סה"כ כ

 .יכר מהציבור הטמיע את ההגבלות הכלולות בחוקביקורות, מהן עולה כי חלק נ

 
הן הפרות של הוראות שימוש בכסף מזומן  123ההפרות שנמצאו בביקורות, רק  612מתוך 

 -)נציין כי הפרת מזומן יכולה להיות בעסקה אחת, כשלכל אחד מהצדדים מיוחסת הפרה(, ב
הפרות היו של  342 -מקרים נמצאה הפרה של הוראת תיעוד אמצעי התשלום/תקבול, ו 147

הוראות שימוש בצ'קים )כגון: איסור שימוש בצ'קים פתוחים או הסבת צ'קים ללא ציון שם 
 (.ומספר זהות של המסב בגב הצ'ק

 
עוד עולה מהנתונים כי ההפרה הגבוהה ביותר של הוראות שימוש בכסף מזומן היא בגובה 

ושל הוראות  ש"ח 1,420,000 , של הוראת תיעוד אמצעי התשלום/תקבול היאש"ח 174,000
 .ש"ח 170,000שימוש בצ'קים היא 

 
בינואר השנה נכנס לתוקפו החוק לצמצום השימוש במזומן, הקובע, בין השאר, הגבלות  1-ב

על שימוש במזומן ובצ'קים. החוק נועד לצמצם את ההון השחור, לסייע במאבק בפעילות 
למות מס. בחוק נקבע כי בתשעת פלילית לרבות פשיעה חמורה ומימון טרור וכן בהע

החודשים הראשונים להפעלתו, לא יוטלו עיצומים כספיים על מפרי החוק אלא תימסר 
הטמעת החוק התראה בכתב )ובלבד שלא מדובר בהפרה חוזרת(, כך שהביקורות מסייעות ל

  ר.והוראותיו בקרב הציבו

 
 248,000קף כולל של עסקאות בהי 9ביקורת אצל עוסק מענף הרכב בכפר ראמה, איתרה 

כן, אותרו -, שבוצעו "בשחור", והתשלום עבורן היה במזומן, בניגוד להוראות החוק. כמוש"ח
, ששולמו באמצעות צ'קים ש"ח 117,000אצל אותו עוסק עסקאות נוספות בהיקף כולל של 

אביב נתפס בעת שפיצל עסקה -פתוחים, שוב בניגוד להוראות החוק. סוחר רכב אחר מתל
מזומן, במטרה להתחמק לשתי עסקאות, ששולמו ב ש"ח 16,000רת רכב בהיקף של למכי

  ק.מהוראות החו

 
עבור אירוע,  ש"ח 185,000ביקורת אצל בעל אולם אירועים באשדוד העלתה כי קיבל במזומן 

במזומן עבור עסקה בסך  ש"ח 29,000בניגוד להוראות. קבלן שיפוצים מאילת נתפס שקיבל 
בביקורת אצל נותן שירותי מטבע )צ'יינג'( נמצא שקיבל צ'ק מוסב ללא ציון . וש"ח 100,000

 .שם המסב, ח"פ שלו ושם הנסב

 
רשות המסים מזכירה לציבור כי היא מעמידה לרשותו סימולטור, המאפשר עוד לפני ביצוע 
פעולה של עסקה/הלוואה/תרומה/מתנה/ תשלום שכר עבודה, לבדוק האם הוא ממלא אחר 

 .וקהוראות הח
 

איש נכנסו לסימולטור ובדקו. עוד ניתן למצוא באתר הרשות  18,000-הנתונים מראים כי כ
 .מידע מקיף על הוראות החוק, ובכלל זה מדריכים בשפות, מקבץ שאלות ותשובות ועוד
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הארכת תוקף תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק למלחמה ונזק  .ב
לענין מסלול שכר בגין ימי היעדרות בשנת  2019-התשע"ט עקיף )הוראות שעה(,

2018 
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רווחים ראויים לחלוקה במכירת מניות של חברה הזכאית להטבות במס השקעות הון,  .ג
 )להלן: "החוק"( 1959 –התשי"ט 
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 המשך() 2019בחירות לכנסת העשרים ושתיים שיתקיימו בספטמבר  . ד
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 מידע לנערים עובדים .ה

רשות המיסים פרסמה דף מידע לנערים עובדים המציג את זכויות המס של נערים עובדים, 

 הקיץ ונועד לסייע להם לממש את הטבות המס שלהם. תלרבות בחופש

זכאים  שנה( 17או  16הם בשנת המס על פי פקודת מס הכנסה, נערים עובדים )מי שמלאו ל
לחודש, בנוסף לנקודות הזיכוי המגיעות לתושבי  ש"ח 218לנקודת זיכוי אחת, בשווי של 

:ישראל   

  י.נקודת זיכו 3.25 -שנה זכאי ל 18  שנה וטרם מלאו לו 16שמלאו לו  עובד נער -
 .נקודת זיכוי 3.75 -שנה זכאית ל 18שנה וטרם מלאו לה  16שמלאו לה  עובדת נערה  -
  

 ש"ח 6,800 -כ נקודת זיכוי פירושה הפחתה מסכום המס שחייבים בו. לפיכך, נער המשתכר
לשנה(  ש"ח 91,200-לחודש )כ ש"ח 7,600 -כ לשנה( ונערה המשתכרת ש"ח 81,600 -לחודש )כ

 .לא ישלמו מס הכנסה

 
סמן במקום ול )כרטיס עובד( 101טופס  במסגרת קבלתכם לעבודה, יהיה עליכם למלא

שנה בשנת המס. המעסיק יעניק  18שנה אך טרם מלאו לכם  16המיועד לכך כי מלאו לכם 
  .המגיעות ויחשב את המס הנכון  לכם את נקודות הזיכוי

 
כמו כן, מי שלא עבד בחלק מהשנה ולא היו לו הכנסות נוספות מלבד משכורתו אצל אותו 

 יש לציין עובדה זו במקום המיועד לכך מעסיק, יהא זכאי לניכוי מס מופחת ממשכורתו.

 .101בטופס 

 
 .דברי ההסבר המובאים כאן הינם כלליים ואין לראות בהם נוסח החוק

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc101_2017.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc101_2017.pdf


  ניוזלטרניוזלטר

  164גיליון מס'  2019יוני 

 
 
 
10 

 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו יםמבזק

אור חי  7550/18חכם את אור זך עורכי דין נ' פקיד שומה עכו וע"א  4096/18ע"א  .ו
 בע"מ נ' פקיד שומה חולון הנדסה

 –פורסם פסק דין בבית המשפט העליון העוסק בשאלה עקרונית  2019במאי  23ביום 

האם הנוסחאות הקבועות בתקנות הן  –פרשנותן של תקנות שווי השימוש. וביתר דיוק 

הוראה מהותית הקובעת כלל, או שמא מדובר בחזקה הניתנת לסתירה המאפשרת לנישומים 

 י שימוש בשיעור אחר.להוכיח שוו

 רקע ופסיקת בית המשפט המחוזי:

בשני המקרים מדובר בחברות שהעמידו רכבים לעובדיהם, אשר שימשו אותם הן במסגרת 

עבודתם והן לצרכיהם הפרטיים.  בשל כך התקינו החברות בכלי הרכב יומן ממוחשב שנועד 

ת להבחין בין נסיעות לצורך מעקב ורישום הנסיעות ברכב באופן המאפשר לטענת החברו

לצרכי עבודה לבין נסיעות פרטיות של העובדים ועל פי הנתונים מהמערכת הנ"ל מחושב שווי 

 השימוש ברכב. כתוצאה מכך, החברות זקפו שווי שימוש נמוך מהקבוע בתקנות. 

בית המשפט המחוזי דחה את העמדה של החברות וקבע כי החישוב על פי התקנות מהווה כלל 

 ינו חזקה הניתנת לסתירה.מחייב וא

 החברות ערערו לבית המשפט העליון אשר פסק כי:

()ג( לפקודה קובע כי הכנסה החייבת במס כוללת, בין היתר "השתכרות או רווח 2)2סעיף 

מעבודה. תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות תשלומים בשל החזקת רכב 

 ייד שהועמד לרשותו של העובד...". ושוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון נ

כי "שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע ובע ק()ב( לפקודה 2)2כמו כן, סעיף 

את שוויו של השימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשות העובד". בהתאם לכך נקבע 

מור בתקנת )א( לתקנות כי: "השווי לכל חודש של השימוש ברכב, למעט אופנוע כא2בתקנה 

משנה )ב(, שהועמד לרשות העובד, יהא התוצאה המתקבלת מהכפלת המחיר המתואם לצרכן 

שקלים  10של הרכב בשיעור שווי השימוש, שהוא מעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 

 חדשים...".

התקנות מורות על נוסחה קבועה לחישוב שווי השימוש ברכב ואין הן מזכירות דרכים 

נוספות לחישוב שווי שימוש זה. אין מדובר בניסוח המצביע על חזקה, או בניסוח המותיר 

 פתח לאפשרויות חישוב חלופיות.

ויות חשוב לציין, כי במהלך הדיונים אשר קדמו לאישור תקנות שווי השימוש, נדונו אפשר

חישוב אחרות לשווי השימוש, תוך שניתנה הדעת לכך שהנוסחה שנקבעה לא בהכרח משקפת 

מצבים פרטניים ייחודיים. עם זאת, הובהרה החשיבות של קביעת נוסחה אחידה לצורך 

קידום תכליות של יעילות, פשטנות וודאות, זאת לצד הכוונת הציבור באופן המעודד נסיעה 

 ם פחות ובטוחים יותר.בכלי רכב חדשים המזהמי

כמו כן, בהצמדת רכב על ידי המעסיק גלומים יתרונות בלתי מוחשיים רבים אשר את ערכם 

המדויק לא ניתן לאמוד כגון העברת רכב במבחן הרישוי השנתי. לפיכך, אין מנוס מלקבוע 

 מחיר ממוצע המשקף את ערכה המשוער של טובת הנאה זו.

 לאור האמור לעיל, הערעור נדחה.
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חנניה גיבשטיין, עזבון שלמה גיבשטיין והאחים גיבשטיין )שותפות  4377/17ע"א  .ז
 לא רשומה( נ' מע"מ רחובות

ניתן פסק דין של בית המשפט העליון העוסק בשאלה האם עסקת מכר  2019ביוני  2ביום 
 .1975-מקרקעין היא "עסקה" לצורך חוק מס ערך  מוסף, התשל"ו

 זי:רקע ופסיקת בית המשפט המחו

 שותפות "האחים גיבשטיין" נפתחה בקשר לפעילות של שלושה אחים בנכסי מקרקעין.

שתיים מתוכן השותפות ביצעה עסקאות מכר בקרקעות שונות שהיו בבעלות האחים אשר 
ובמסגרתה נמכרו מרבית הזכויות במגרש לקבוצת  2005בוצעו במגרש בתל אביב, האחת בשנת 

ש"ח והעסקה השנייה  106,789,264ה בגין העסקה עמדה על סך חברים, התמור 144רכישה המונה 
התבצעה כחודשיים לאחר מכן, ובמסגרתה מכרו המערערים את יתרת זכויותיהם במגרש 

 ש"ח. 32,700,000לחברת חבס ח.צ. בע"מ. התמורה בגין עסקה זו עמדה על של 
, שהוציאה בגינה הרוכשת -העסקה השנייה דווחה לרשויות מע"מ על ידי חבס ח.צ. בע"מ 

עצמית וניכתה את המע"מ הכלול בה כמס תשומות. לעומת זאת העסקה חשבונית מס 
הראשונה לא דווחה לרשויות מע"מ, וממילא לא שולם מע"מ בגינה. בעקבות כך, יצאה 

 ש"ח. 16,150,568לאחים שומה המחייבת אותם בתשלום מע"מ בסך 

במקרקעין וכי מכירת  מסחרניהלו עסק של בית המשפט המחוזי קבע כי האחים גיבשטיין 
 המגרש נעשתה במסגרת פעילותם העסקית, ועל כן עליהם לשלם בגינה מע"מ.

 האחים גיבשטיין ערערו על כך לבית המשפט העליון שפסק כי:

הם קרקעות רבות, והחזיקו בהן שנים רבות, בשלב קיבלו במתנה מדודי האחים גיבשטיין
מסוים הקימו האחים שותפות בלתי רשומה בקשר לפעילותם במקרקעין ורשמו אותה 
כ"עוסק" בספרי מע"מ, תחילה נרשמה השותפות כעוסק בתחום הפרדסנות, ובהמשך שונה 

ומחיותו תחום פעילותה לנדל"ן. האחים השקיעו משאבים בהשבחת הקרקעות, תוך ניצול מ
בחלוף השנים, לאחר  .ובקיאותו של חנניה גיבשטיין בתחומי הנדל"ן, פיתוחו והשבחתו

יחידות דיור, הן נמכרו על  1,500-שחלק מן הקרקעות "הופשרו" בהדרגה ואפשרו בנייה של כ
שנה, כנגד תמורה המסתכמת בלמעלה מרבע  15-ידי האחים בעשר עסקאות שנפרסו על פני כ

ות במקרקעי הדרום, האחים אף הוציאו בשם השותפות אגין העסקמיליארד שקל. ב
חשבוניות מס וניכו מס תשומות. צירוף הדברים מוביל למסקנה כי פעילותם של המערערים 

בכך נדחית טענת האחים כי הם לא החזיקו  ביחס למקרקעין עולה כדי "עסק" לצורכי מע"מ.
 ב"עסק" וכי אין לראותם כ"עוסק" בתחום הנדל"ן.

ולפיה אף אם יש לראותם כמי שניהלו "עסק" בתחום הנדל"ן,  –ענתם החלופית של האחים ט
דינה להידחות גם כן.  –אזי עסק זה חולש רק על מקרקעי הדרום ולא על המגרש בתל אביב 

הנטל להראות כי יש להבחין בין המגרש בתל אביב למקרקעי הדרום מוטל על כתפי האחים, 

ו. מכלול הנסיבות מלמדות על קווי דמיון בין פעילותם של האחים ולא עלה בידיהם לעמוד ב
ביחס לקרקעות השונות, במידה המבססת את המסקנה כי מכירת המגרש בתל אביב נעשתה 

 כחלק מעסקם של האחים.

 אי לכך הערעור נדחה.
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 אורי רביבי ז"ל נ' פקיד שומה כפר סבא, זהבה לוי ז"ל, ארז לוי ואורי לוי 8616/15ע"א  .ח

ניתן פסק דין של בית המשפט העליון העוסק בשאלת ייחוס הכנסת עבודה  2019ביוני  3ביום 
 למערער בגין יתרות חוב לחברה שהייתה בבעלותו ובניהולו.

 רקע ופסיקת בית המשפט המחוזי:

המערער, מר אורי רביבי ז"ל וגב' זהבה לוי ז"ל היו בעלי מניות בחברה של יבוא בגדים 
פרץ סכסוך בין החברה לספקיות עיקריות שלה, אשר גרר  1999שנת  ומכירתם. במהלך

נפסק לטובת הספקיות ונקבע כי החברה, מר אורי רביבי  2009-תביעות משפטיות, כאשר ב
מיליון ש"ח  11-מיליון ש"ח. סך של כ 20-ז"ל וגב' זהבה לוי ז"ל ישלמו לספקיות סך של כ

 .2013שולם עד לחודש אפריל 

ש"ח.  1,199,417ת החוב של המערער והמשיבה לחברה עמדה על סך של יתר 2006בשנת 

בעקבות זאת, לאחר עריכת בדיקות הוציא פקיד השומה שומות למר אורי רביבי ז"ל וגב' 
( לפקודת מס 2)2זהבה לוי ז"ל, שלפיהן, חובותיהם לחברה ייחשבו להכנסת עבודה לפי סעיף 

)ט( לפקודת מס הכנסה. בנוסף, מבדיקת 3לסעיף הכנסה וגם חייבים בריבית רעיונית בהתאם 
מסמכים שהוצגו לפקיד השומה בעקבות דוח החוקר בתביעת הספקיות, עולה כי יתרת החוב 

 ללא אסמכתא מתאימה. 2000-1999ש"ח בשנים  4,150,000הנ"ל הוקטנה בסכום כולל של 

חברה. פקיד השומה בפועל, פקיד השומה הוסיף את הסכום האמור ליתרת החוב הנ"ל כלפי ה
לא ידע כיצד נעשו המשיכות בפועל בין מר אבי רביבי ז"ל ולגב' זהבה לוי ז"ל, לכן חייב את 

 שניהם ביתרת החוב כאמור.

בית המשפט המחוזי דחה את הערעורים על גובה החוב שיש לייחס למר אורי רביבי ז"ל ולגב' 
 נה בין הצדדים.זהבה לוי ז"ל כהכנסת עבודה, אך קבע חלוקת חוב מעט שו

 מר אורי רביבי ז"ל הגיש ערעור לבית המשפט העליון, אשר פסק כי:

ש"ח(, הרי שבית המשפט העליון  1,199,417ככל שהדברים נוגעים לסוג החוב הראשון, )יתרת 
לא מצא לנכון להתערב בהכרעותיו של בית המשפט המחוזי. המחלוקת בעניין זה נוגעת 

נמשכו  –רביבי ז"ל, גב' זהבה לוי ז"ל או שניהם במשותף מר אורי  –לשאלה לטובת מי 
הכספים אשר יצרו את החוב האמור. שאלה זו היא שאלה עובדתית מובהקת, אשר בית 
המשפט קבע לגביה ממצאים שאין זו דרכה של ערכאת הערעור להתערב בהם, כך במיוחד, 

יהם לא בהנהלת כאשר המערער והמשיבה לא הקפידו על הפרדה ברורה בניהול עניינ
 . החשבונות של החברה ולא בהתנהלותם הכלכלית ואף קיימו מערכת של יחסי קרבה אישית

שונים הדברים ביחס לסוג החוב השני, חוב זה נוצר, על פי הנטען, בעקבות שלוש פקודות 
ש"ח שבוצעו בכרטיסי החו"ז של מר אורי רביבי ז"ל וגב' זהבה  4,150,000יומן בסך כולל של 

י ז"ל אצל החברה. פקיד השומה קבע כי כנגד פקודות היומן הללו לא ניתנה כל תמורה של לו
ממש ואם אכן כך, יש לראות בהם הכנסה החייבת במס. בית המשפט המחוזי אימץ את 

עמדתו של פקיד השומה. אולם לפני בית המשפט המחוזי לא עמד בסיס ראייתי מספק לתמוך 
היומן שניתנו בשעתו היו בדויות וחסרות כל משמעות ועל  בקביעת פקיד השומה כי פקודות

כן, לא היה מקום להתעלם מהן ולהעמיד את חוב מר אורי רביבי ז"ל וגב' זהבה לוי ז"ל על 
הסכום שהיה עומד בו אילו לא נרשמו, מכאן שאף אם מדובר בהטבה שקיבלו המבקש 

, כפי שנעשה על 2009ה לשנת והמשיבה מהחברה, הרי שלא ניתן היה לייחס הכנסה זו לשומ
, אשר אף פקיד 2002-1999ידי פקיד השומה אלא היה מקום לייחס אותה לשומות לשנים 

 השומה אינו טוען כי היה באפשרותו לפתוח בעת קיום הדיון.

 לאור כל האמור לעיל, הערעור מתקבל בחלקו.
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו יםמבזק

 )המשך( הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח –חוזר ביטוח לאומי  . ט
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