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חקיקה
הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי
חשבונות) (תיקון) ,התשע"ח – 2018
רקע :בשנת  2011הוקמה ועדה לבחינת דרכי
הטיפול ביהלומנים בהיבטי המס השונים לאור
ההקלות לו זכה מגזר היהלומנים .בהמשך
להמלצות הוועדה ,מוצע להחיל תיקון ,תוספת
טז' לתקנות ,כאשר לפני החלתו היו שני
חסמים בעבודת רשויות המס (מס הכנסה,
מע"מ ומכס) כדלקמן:
( )1נתיב הביקורת היה חסום לאור שיטת
הערכת המלאי שנהגה עד לתיקון;
( )2תיעוד העסקאות שנהוג היה בענף זה
היה תיעוד דל מכיוון שבהתאם
להוראות ניהול פנקסים ביחס לתושב
חוץ (המהווה צד לעסקה) ,עד לתיקון
המיועד רשאי היהלומן שלא לציין את
שמו של תושב החוץ עימו כרת את
העסקה.
טיוטת התיקון :לאור הבעיות כאמור לעיל,
מוצעים ע"י רשות המיסים השינויים הבאים:
( )1שינוי הגדרות של "אבן יקרה" כך
שתכלול יהלומים ואבני חן וכן הגדרת
"חבילה" כמאגדת בתוכה מס' אבנים
יקרות.
( )2הוספת פרטים שצריכים להיכלל
ב"פתקית קנייה"" .פתקית קנייה"
ניתנת במקרים בהם לא מתבצע
תשלום בפועל כאשר זו תהווה
התחייבות מצד הרוכש לתשלום
התמורה עבור היהלום ולאחר תשלום
התמורה יפיק המוכר חשבונית מס;
( )3תוספת "ציון פרטים נוספים בקבלה
ובחשבונית" .תהיה החובה לאחר

התיקון לציין בשובר הקבלה או
בחשבונית את תעודת הזהות של
המשלם ובעסקה שבה ניתנה פתקית
קנייה יציין היהלומן בחשבונית את
המספר העוקב של פתקית הקנייה
שהוציא הרוכש.
( )4השוואת המצב של היהלומנים למצב
של שאר העוסקים בעניין תיעוד כך
שפרטי תושב החוץ יירשמו וזאת
לצורך שמירה על נתיב הביקורת.
( )5ניהול תמידי של המלאי (להבדיל
מהערכת המלאי אחת לשנה) ,למעט
במקרים חריגים .לכל אבן יקרה
שתיכנס לעסק יינתן מס' סידורי.
מחירי העלות ייקבעו בהתאם לקבוע
בתקנות מס הכנסה (הערכת מלאי של
יהלומן) ,התשע"ח.2018-

פסיקה
קבלת ערעור  -ידיעה או עצימת עיניים
של המערערת כי החשבוניות שקיבלה
מקבלני המשנה הוצאו שלא כדין
(מחוזי)
ע"מ  50001-09-12ש.ב.ה שמירה ובטחון בע"מ
נ' מנהל מס ערך מוסף תחנת טבריה
העובדות :המשיב חייב את המערערת בכפל
מס ,פסל את פנקסי המערערת והשית עליה
קנס בשיעור של  1%מסך עסקאותיה בגין אי
ניהול ספרים – זאת מכיוון שעלה מבדיקת
המשיב כי המערערת דרשה ניכוי מס תשומות
ביחס ל 14-חשבוניות שהוצאו לה ,לעמדתו,
שלא כדין.
השאלה שבמחלוקת :האם ידעה המערערת או
עצמה את עיניה ונמנעה מלברר ,כי החשבוניות
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שקיבלה מקבלני המשנה שהעניקו לה שירותים
הן חשבוניות שהוצאו שלא כדין ,שאם לא כך –
ניכוי מס התשומות הכלול בחשבוניות אלה
נעשה ע"י המערערת לפי הוראות חוק מע"מ
ובדין ערעורה.
החלטה :בית המשפט קבע כי נקיטת הפעולות
ע"י המשיב כאמור לעיל דורשת בחינה
סובייקטיבית של מודעות העוסק לכך
שהחשבוניות הוצאו שלא כדין .חובת ההוכחה
שלא ידעה מוטלת על המערערת דווקא.
משקיבל ביהמ"ש את גרסת המערערת כי בדקה
את הנדרש ביחס לקבלני המשנה ולפעילות
שלה מולם והרימה את הנטל הנדרש ,קיבל
ביהמ"ש את הערעור ,ביטל את קביעות המשיב
וקבע הוצאות לטובת המערערת בסך של
 25,000ש"ח.

חדשות נבחרות מרשות המיסים
 .1פרסום חוזר מס הכנסה 12/2018
בנושא מחירי העברה  -שיעורי וטווחי
רווחיות בעסקאות מסוימות  -מחירי
העברה עוסקים בתמחור ובדיקת
תמחור עסקאות בין צדדים המקיימים
ביניהם יחסים מיוחדים כאמור בסעיף
85א לפקודה .כאשר עסקה נעשית בין
צדדים שאינם קשורים ,שונות
האינטרסים מביאה לכך שהמחיר
והתנאים שיקבעו ישקפו תנאי שוק.
לאור הוראות סעיף 85א לפקודה,
תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק),
התשס"ז 2006-שהותקנו מכוחו וקווי
הנחיה במחירי העברה שארגון ה-
 OECDפרסם ,פורסם חוזר 12/2018
שמטרתו להציג את עמדת רשות
המסים בישראל במספר סוגי

עסקאות בדרך של "מסלול ירוק" תוך
הקלת דרישות התיעוד והדיווח.
 .2פרסום חוזר מס הכנסה 13/2018
בנושא הלוואה בריבית נמוכה -
לאחרונה פורסם חוזר 13/2018
שמטרתו להנחות יישום הוראות
סעיפים (3ט) ו(3-י) לפקודה אשר
קובעים חיוב במס לגבי הלוואה או
אשראי שנתנו בריבית הנמוכה מריבית
הקבועה בתקנות ,וסעיף 85א לפקודה
הקובע כי עסקה בין לאומית ובכללה
הלוואה או אשראי ,המתקיימים בה
יחסים מיוחדים כהגדרתם בסעיף,
צריכה להיות מדווחת בהתאם לתנאי
שוק.
 .3פורסם טופס להצהרה על הלוואות
בעסקאות בינלאומיות – בנוסף ,בקשר
להוראות סעיף 85א לעיל ,פורסם
לאחרונה טופס הצהרה במסגרתו
הנישום יצהיר במסגרת עסקאות
בינלאומיות על מידע מפורט בדבר
הלוואות שניתנו והלוואות שהתקבלו.
 .4ביטול עמדה חייבת בדיווח מספר
 12/2017בנושא מע"מ בעלת
מאפיינים בשוק ההון  -בחודש דצמבר
 2017פרסמו רשויות המס רשימת
עמדות חייבות בדיווח בנושא מע"מ
לפיה ,על עוסק לדווח על נקיטת עמדה
שונה מהעמדות שפורסמו ע"י רשויות
המס .לנוחיותכם מצ"ב רשימת
העמדות החייבות בדיווח בנושא מע"מ
לשנת  2016ו .2017-ביום 20/9/2018
פרסמו רשויות המס כי הוחלט לבטל
את החובה לדווח על עמדה מס'
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 12/2017שעניינה בפעילות בעלת
מאפיינים עסקיים בשוק ההון.
נושא העמדות החייבות בדיווח הוא נושא אשר
ביחס אליו יש אחריות לעורך הדין ולרואה
החשבון של הנישום כפי שנסביר:

ספרות ומאמרים –
( )1אחריות המייצג בקשר לעמדות
החייבות בדיווח  -מתוך הספר
"אחריות המייצג בדיני המס",
אריק גרובר ,עו"ד עמ' ;57-59
( )2מיסוי מטבעות וירטואליים –
מאמר דעה ,עו"ד אריק גרובר.
אחריות המייצג
החייבות בדיווח:

בקשר

לעמדות

"הסעיף הרלוונטי ביותר לאחריותם של
מייצגים ביחס לפעולות הנישומים הוא סעיף
 )8(216שהתווסף בתיקון  147לפקודה )8( ...לא
דיווח בדו"ח על פעולה שהיא תכנון מס החייב
בדיווח כאמור בסעיף (131ז) ,בניגוד להוראות
סעיף (131א)(5ד) או (ב ,)1או (ז) .סעיף זה
מתייחס לחובה לדווח ,בדו"ח השנתי על
"תכנוני מס אגרסיביים" ...בהקשר האמור,
עולה השאלה מדוע האחריות לדיווח על תכנון
מס אגרסיבי נקבעה כאחריות של הנישום ולא
של מייצגיו (רואי החשבון ועורכי הדין)...
מסקנתה של עו"ד גרובר (דנה) במאמרה
המצוטט בספרו של עוה"ד אריק גרובר היא,
שממילא גם ללא הטלת אחריות מפורשת אין
מניעה להעמיד את המייצגים לדין בגין אי-
גילוי נאות של תכנון מס אגרסיבי ,בין אם

במסגרת אחריות ישירה כמסייעים להעלמת
מס לפי העבירות העצמאיות שבסעיפים  220או
 217לפקודה ,ובין אם לפי סעיף  224לפקודה,
הקובע במפורש את אחריות המייצג להגשת
דו"ח או ידיעה לא נכונים ...להשלמת חלק זה
נבהיר כי לאור דרישת "הסיבה המספקת"
עולה כי היסוד הנפשי הנדרש להרשעה בסעיף
 216לפקודה הוא רשלנות למעט הסיפא לסעיף
 )7(216שהיא ,כאמור ,עבירת אחריות קפידה".
[ההדגשות אינן במקור]
נביא לנוחיותכם את רשימת העמדות
בנושאים:
( )1מע"מ – קישור;
( )2מס הכנסה – קישור;
( )3מכס – קישור.
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מיסוי מטבעות וירטואליים
מאמר דעה  /עו"ד אריק גרובר
השימוש במטבעות הדיגיטאליים כאמצעי סחר
הולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות ,כששנת
 2017היתה שנה משמעותית בהתפתחות תחום
זה .רשות המיסים פרסמה לאחרונה שני
חוזרים בעניין ה"שגעון לביטקויין":
( )1חוזר  :5/2018מיסוי פעילות באמצעות
תשלום מבוזר ("מטבעות וירטואליים").
( )2חוזר  :7/2018הנפקת אסימונים
דיגיטאליים או מוצרים בפיתוח.

בעקבות פעילות
כהכנסה עסקית.

כרייה

ייחשבו

( )5רכישת מטבע וירטואלי על ידי מטבע
אחר מסווגת כהחלפת נכסים דהיינו
רווח הון בגין הנכס שנמסר ורכישת
נכס חדש בתמורה.
( )6במכירת נכס או מתן שירות במטבעות
וירטואליים יש לבצע שני חישובים:
מכירת נכס או מתן שירות והשני
מכירת המטבע הוירטאולי.
( )7היבטי מע"מ – משקיע שפעילותו לא
מגיעה לכדי עסק לא יחוייב במע"מ.

מהו מטבע דיגיטאלי לצרכי מס?  -מטבע
דיגיטאלי הוא יחידה ממוחשבת בעלת ערך
המשמשת לצורך סחר חליפין בהסכמת
המשתמשים בו.
מיסוי מסחר במטבעות דיגיטאליים
כאמור רשות המיסים פרסמה שני חוזרים
בעניין .העמדות המרכזיות של רשות המיסים
הן כדלקמן:
( )1המטבעות הוירטואליים אינם נחשבים
למטבע וכפועל יוצא מכך נשלל הפטור
מריבית והפרשי ההצמדה מכח סעיף 9
( )13לפקודת מס הכנסה.
( )2מטבע וירטאלי הינו "נכס" כמשמעותו
בסעיף  88לפקודת מס הכנסה ולכן עם
מימושו יחול מס רוחי הון.
( )3פעילות של אדם אשר הכנסותיו
מאמצעי תשלום מבוזר מגיעות לכדי
עסק יסווגו כהכנסה פירותית.
( )4הכנסות ממכר באמצעות תשלום
מבוזר אשר הגיע לרשותו של אדם

יש לציין כי התחום הינו בראשיתו ,אלה אך
ורק נקודות להארה כשלטעמנו ניתן להעניק
לעמדות המיסוי של רשויות המס פרשנות
שונה.
בחוזר הבא נדון בהנפקות המטבע הראשוניות
–  ,ICOלרבות רוחות הרגולציה על תעשיית
הבלוקציין בארץ ובעולם.

