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  אופן סיווגו לצרכי מס של דיבידנד שחולק על בסיס שערוך נכסי הון בחברת בית

 ורו"ח ד"עו, נעם שרעבי

 

פקיד שומה ' אביעד פרל נ .0/..00א "ע) בבית המשפט העליון  2.1.01..0בפסק דין שניתן ביום 
סיווגו לצרכי מס של דיבידנד שחולק על  בשאלת אופן, בין היתר, דן בית המשפט(, 0ירושלים 

 .בסיס שערוך נכסי הון
סער : "להלן)מ "בע 0201 ושירותים שמירה סער חילקה ...0221-1 המס בשנות, באותו מקרה

טענו בפני  המערערים ".רווחים" היו שלשיטתה כסף סכומי שווים בחלקים למערערים ,"(שמירה
 ועסקיה רכושה שכל חברה)בית  מחברת להם שחולקו ברווחים שמדובר מאחר כי, בית המשפט

 מכח במס חייבים הם אין(, היותר לכל אדם בני 0 של בשליטתם ושנמצאת בניינים אחזקת הינם
 הבית חברת הכנסות את רואים לפיו אשר(, "הפקודה": להלן) הכנסה מס לפקודת 16 סעיף

 .מדיבידנד הכנסות על סכומים אותם לגבי דיווחו לא המערערים .חבריה כהכנסות
כיוון שהסכומים שהחברה חילקה למערערים היו גבוהים באופן משמעותי מהרווחים הנומינליים 

 שצמחו הנומינליים הרווחים בין פקיד השומה הוציא שומה על הפער, שצמחו לחברה באותה שנה
 .שנה באותה שחולק הדיבידנד ובין שנה באותה

א הוכח שהחלוקה בוצעה מתוך רווחים בפועל של של, בית המשפט המחוזי כממצא עובדתי
וקיבל את עמדת המשיב כי החלוקה בוצעה על בסיס שערוך שווי נכסי הון החברה , החברה

המבוסס על חישובים חשבונאיים של רווחים משנים קודמות על בסיס ( תוספת התאמה)
 .נומינאלי

דיבידנד שלא , ים חשבונאייםבית המשפט העליון דן בשאלת הקשר בין הגדרת דיבידנד מרווח
 .לבין הגדרת דיבידנד לצורכי מס, חוייב במס חברות

התקינה החשבונאית ) 1..1ביולי  IFRS-לאחר המעבר של ישראל לחשבונאות על בסיס כללי ה
בשונה משיטת הדיווח , וזאת)המאפשרת הצגת רווח משערוך כחלק מרווחי החברה (, הבינלאומית

נוצרה (, נכסים בהתאם לעלותם בניכוי פחת וירידות ערך בלבד שבמסגרתה הוצגו, הקודמת
 .אפשרות לחלק דיבידנד מתוך רווחים חשבונאיים שלא חויבו במס חברות

שינוי שיטת הדיווח המאפשרת חלוקת דיבידנדים על בסיס רווחים , לדברי בית המשפט
אם מוניטין ובין אם כל  בין, בין אם נכסי מקרקעין)על סמך שיערוך נכסים הוניים , חשבונאיים

לפגיעה בנושים ובמישור דיני המס לפגיעה , במישור דיני החברות, עלולה להוביל(, נכס אחר
 . בגביית המס ובאינטרס הציבורי

עם זאת, בית המשפט מבחין בין נושים שנפגעים מהחלוקה אשר במקום בו בוצעה 
 013וקה מכוח סעיף חלוקה אסורה יכולים לפנות לבית המשפט בבקשה לביטול החל

לחוק החברות. ובין המדינה כגוף הממסה )בשונה מבפועלה כרגולטור של שוק 
התאגידים(, שלה אין אינטרס בעצם השמירה על ההון העצמי של החברה, וכל שהיא 
דורשת הוא שישולם המס בגין הרווחים הריאליים של החברה ושל היחיד. במסגרת זו, 

של הנישום, וזאת, בנפרד משאלת  הכנסה הריאליתההלכה היא, כי המס מוטל על 
 תקינותם )ואף חוקיותם( של ההליכים שהובילו לאירוע המס.

וקובע בית המשפט כי העמדה הראויה היא כי בכל מקרה של חלוקת כספים מהחברה לבעלי 
נטל ההוכחה שנפלה שגגה בסיווגו של פקיד השומה את החלוקה יהיה מוטל על בעל , מניותיה
, ברי(. הלוואה ללא ריבית או בכל דרך אחרת, רווח הון, בין אם סווגה החלוקה כדיבידנד)המניות 
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לא תתקשה החברה להוכיח את , וספרי החברה נוהלו כיאות, וצעה חלוקה תקינהכי מקום בו ב
על ידי עריכת , מקום בו טשטשה חברה את מקורות כספי החלוקה. מקורם של כספי החלוקה

מן הראוי כי תישא היא בנטל להוכיח ששיעורי המס שיש , חות שלא כדין או בכל אופן אחר"דו
 . שנקבעו על ידי פקיד השומה להחיל עליה נמוכים משיעורי המס

אם מדובר . כתלות באופיו, העולה הוא כי סכום ששולם לבעל מניות במזומן מהחברה כפוף למס
, אף אם מכל טעם שהוא לא מוסה סכום זה במס חברות, בסכום שחולק מתוך רווח של החברה

בהון העצמי של אם הסכום שחולק מקורו . יש למסותו כדיבידנד, ואף אם הוא חולק שלא כדין
 .בדומה לרכישה חוזרת של מניות, יש למסותו כרווח הון, החברה

פקיד , המסקנה העולה מפסק הדין היא שבכל מקרה של חלוקת דיבידנד מרווחים חשבונאיים
בהתאם , ששולם עליהם מס, השומה רשאי לסווג את כל הסכום העולה על הרווחים הריאליים

ווח הון ועל החברה המחלקת לשאת בנטל ההוכחה בדבר שיעור בין אם כדיבידנד או כר, לאופיו
 .המס החל על הדיבידנד

אנו סבורים כי שיטה זו לפיה חלוקה מוקדמת של רווחים על חשבון שערוך נכסים ורווחים 
יוצרת מצב בו רשות המסים נותנת גושפנקא לחלוקה , חייבת במס מוקדם על דיבידנד, עתידיים

ם לחייב את בעל המניות להשיב את הכסף לחברה ויוצרת גמישות אסורה של דיבידנד במקו
 .כספית בחלוקת רווחים על הנייר

בעל מניות שרוצה למשוך דיבידנדים מחברה בבעלותו אולם לחברה אין עדיין רווחים , כך למשל
ולמשוך אותם , ליצור רווחים בחברה, חייבים במס יכול לבצע שערוך חשבונאי של נכסי החבה

יוצא שעל כספים אלו שנמשכו מהחברה שולם מס על דיבידנד ואולם מס חברות . נדכדיביד
 .אם בכלל, ישתלם בעתיד

לחלק דיבידנדים לבעלי המניות ולחכות עם מימוש הנכס עד לשעת , כך חברה יכולה לשערך נכס
ללא תשלום מס , הכסף יצא מהחברה ונמצא ברשותו של בעל המניות שעושה בו שימוש, כושר
היא תוכל אז לממש את הנכס ולקזז את הרווח כנגד , אם יהיה לחברה הפסד הון, בעתיד. ותחבר

 .הפסדי ההון של החברה
דן בית המשפט בשאלה האם , לאחר שהגיע למסקנה כי יש למסות את סכומי החלוקה כדיבידנד

אינה ועצם חלוקת הדיבידנד , לפקודה 16מדובר במקרה זה בדיבידנד החוסה תחת תחולת סעיף 
היוצר אירוע מס ושיש למסותו , או שמא מדובר בדיבידנד עליו לא חל הסעיף, יוצרת אירוע מס

 .לפקודה( 6)1מכוח סעיף 
מסקנת בית המשפט היא כי על מנת למנוע עיוות בו לפיו ברמת הפרט הכנסה אינה חייבת במס 

כנסה שכן אינה ובמישור החברה אין למסות את הה, בהיותה חלוקה של הכנסה חייבת מחברה
ניתן לפצל את הדיבידנד , הכנסה של החברה כלל וכתוצאה מכך יחמוק הנישום מתשלום מס כלל

המחולק ומקום בו מחולק דיבידנד הן על הכנסה שחויבה במס והן על הכנסה שלא חויבה במס 
יחוייב במס כהכנסה , אותו חלק המיוחס להכנסה שלא חויבה במס(, כגון הכנסה משערוך נכס)

 .לפקודה( 6)1מדיבידנד לפי סעיף 
שם בית המשפט העליון קץ לכל חילוקי הדעות וקבע אופן פעולה אחיד בהתייחס , בפסק הדין

פתח בית המשפט , לדעתנו, מצד שני. לקשר בין רווח חשבונאי לרווח לצרכי מס ובכך חשיבותו
ם תוך תשלום מס על העליון פתח לתכנוני מס עתידיים המתבססים על משיכת רווחים וירטואלי

דיבידנד כאשר אין המדובר על הכנסה ששולם עליה מס ואולי אף לא ישולם עליה מס בעתיד 
 (. אם יהיו בעתיד הפסדים לקיזוז)
 
 

 
 

 
 – נעם שרעביאו לעו"ד /ד גלעד ברון ו"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו

 עורכי דין.' משרד ברון ושות

מטרתו הינה אינפורמטיבית , או תחליף לייעוץ משפטי/לראות באמור ייעוץ משפטי ולמען הסדר הטוב יובהר כי אין 

 .בלבד ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו

  


