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 מבחן הכוונה לצורך סיווג עסקה

 ורו"ח , עו"דנעם שרעבי

  
לא אחת פונים אלינו קבלנים המבקשים לסייע לילדם ברכישת קרקע ושואלים, האם בבוא יום, 
כאשר הילד ימכור את הנכס, יראה מנהל מס שבח, בנסיבות, את המכירה כמכירה של הילד, או, 

כמכירה של הקבלן ויבקש לבטל את הפטור בגין מכירת דירת מגורים לו זכאי הילד, שיראה אותה 
 וזאת בטענה, כי מדובר בעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי.

ובכן, לאחרונה יצא פסק דין בבית המשפט המחוזי בירושלים אשר קובע כי בהחלט ישנן מקרים 
רה עליה, יעזור לילדו במציאת הקרקע, בו קבלן יתן לילדו הלוואה לצורך רכישת קרקע ובניית די

יסייע בבניה ואם קיים צורך, בנסיבות, אף למכור את הדירה, כל זאת מבלי שהמכירה של הילד 
תיחשב לעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי של הילד, ובתנאי שאכן ניתן להראות, כי כוונת הילד 

 ברכישה לא היתה למכור ברווח, אלא לגור בדירה.

ניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים פס"ד בעניין ניסיון של פקיד השומה לסווג  11.11.1111ביום 
מסחרי. בית המשפט  אופי בעלת אקראי בעסקת שמקורה הכנסה ממכירת דירת מגורים כהכנסה

( קבע "פס"ד הדר מזרחי")להלן:  3 ירושלים שומה פקיד' נ ימזרח הדר, 10/12 ה"עמבפסק הדין 
את מבחן הנסיבות הכלליות כמבחן על, הקובע למעשה את סיווג העסקה כעסקת אקראי בעלת 
אופי מסחרי, שתמוסה במישור הפירותי, או כעסקה הונית, שיחולו עליה הוראות מיסוי 

 מגורים.מקרקעין, ובכלל זה הזכאות לפטור במכירת דירת 

 ממינהל מגרש רכשה, לערך שנה 11 בת בהיותה, בפס"ד הדר מזרחי דובר על מקרה בו המערערת
 הנכס: מגרש )להלן שווי כולל 0,1,111,, בסך הוערכה שעלותה, וילה עליו ובנתה ישראל מקרקעי

 הן זאת, בניה בחברות השולט בניין קבלן הינו אשר אביה אותה ליווה אלו בפעולות(. הווילה או
. ח"ש 5,828,000-ל בתמורה הנכס את מכרה המערערת. הבניה ביצוע מבחינת והן המימון מבחינת

 .1111..11.1 ביום נמכר הנכס

 מנהל מס שבח מקרקעין נתן למערערת פטור בגין מכירת דירת מגורים.

לאחר שש שנים הוציא פקיד השומה שומה למערערת בגין אותה עסקה וקבע כי מדובר בעסקה 
 ת אופי מסחרי.בעל

בית המשפט לא נזקק להתייחס לשאלה הסבוכה העולה מעצם הוצאת השומה שש שנים לאחר 
הוצאת שומת מס השבח, שומה הסותרת את שומת מס השבח, כיוון שבית המשפט קיבל את 

 טענת המערערת, כי מדובר במכירה הונית של המערערת.
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ובר במערערת שרכשה את הקרקע בהיותה נסיבות המקרה, שלא היו שנויות במחלוקת היו שמד
, בכספי אב. החברה של אביה היא זו שזכתה במכרז לבניית הוילה )למרות שהצעתה לא 11בת 

, הווילה ובניית המגרש ברכישת גם כמו, המכירה בנושא שטיפל הוא היתה הזולה ביותר(. אביה
 לצד נמכרה בטרם בווילה כלל התגוררה ואף לא והבניה התכנון בהליכי מעורבת הייתה לא והיא

 לפני עוד הרוכש, של לטעמו בווילה התאמות בוצעו כי עולה, מהראיות. הבניה בתום מייד, שלישי
  .הבניה הליך תום

 עוד עולה כי כספי התמורה הופקדו אצל האב )לטענתם במשמרת עד שתרכוש נכס אחר(. 

הנהלת החשבונות של החברה של עוד עולה, כי כל ההתנהלות הכספית נעשתה באמצעות מערכת 
 אביה.

למעט החתימה על העסקאות, הבת לא היתה מעורבת כלל, לא ברכישת הוילה, לא  –למעשה 
 בהליכי התכנון והבניה ולא במכירה.

למרות זאת, בית המשפט קבע, כי מדובר במכירה במישור ההוני ואין המדובר בעסקה במישור 
 הפירותי.

 ואומרת כב' השופטת מזרחי:

, המערערת של מטרותיה בדבר לפני שהצטיירה בתמונה טמונה זו למסקנתי העיקרית "סיבה
 של הכלליות הנסיבות של הגג מבחן במסגרת בחנתי אותן, שביצעה הפעולות בבסיס עמדו אשר

 קניית בעת לפחות, התכוונה אכן המערערת כי השתכנעתי, בפני שהובאו הראיות לאור. העסקה
 למשפחתה בסמיכות למגורים היום בבוא אותה ישמש אשר בית לבנות, הבנייה ותחילת המגרש

 המערערת הורי היום עד מתגוררים בהם לבתים המגרש של הגיאוגרפית הקרבה. המורחבת
 כנות על מעידים, הוריה בבית דיור ביחידת היום עד מתגוררת שהמערערת והעובדה, ואחותה

 .במקום" מגוריה בית הקמת לצורך המגרש בקניית המערערת של כוונותיה

בחינת פסק הדין מצביעה על חשיבות הצגת הדברים והוכחת הכוונה העומדת אחריהן בראיות 
חיצוניות ואובייקטיביות. לדעתנו, טוב עשה בית המשפט שלא לקח כמובן מאליו את העובדה, 

וילה, ובמקום זאת, שעיסוקו של האב הוא קבלן בניין על מנת לראות כאילו הוא בנה ומכר את ה
הבת, וניסה ללמוד על כוונתה ביחס לוילה על פי הנסיבות  –פעל לבחון את הנישום נשוא השומה 

 שעמדו בפניו.   

מקריאת העובדות בפסק הדין, צפה ועולה השאלה מדוע פקיד השומה בחר להוציא שומה לבת 
ה מלאכותית. שהרי בטענה של עסקת אקראי ולא הוציא שומה לאב, הקבלן, בטענה של עסק

במקרה מעין זה, בהחלט ייתכן, בנסיבות האמורות, שבית המשפט היה מקבל את טענת פקיד 
 השומה באשר למלאכותיות.

 גם בית המשפט, באמרת אגב, בסוף פסק הדין, מתייחס לשאלה זו ואומר:

 בעסקה עסקינן כי, משכנעות ראיות באמצעות ומוכיח, טוען המשיב היה לו המצב היה "שונה
 של האמיתית לזהות ככסות אך שימשה והמערערת העסקה מבצע הוא האב שבה מלאכותית

 של מומחיותו ולאור, הדברים פני הם אלו כי לשכנע היה ניתן לו כי מאוד ייתכן. העסקה מבצע
  .בתכלית" שונה התוצאה הייתה, ברגיל ועסקיו האב

ייתכן שפקיד השומה לא יכול היה להוציא שומה לאב, בשל התיישנות הדוחות של האב, ובצדק 
בית המשפט דחה את נסיונותיו של פקיד השומה למסות את האב דרך הבת, שהרי ברור,שהבת 

 אינה קבלנית, ומבחני העסק שנקבעו בפסיקה, ממילא אינם חלים עליה. 
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ירושלים תומך באפשרות שבה איש מקצוע יפעל למען לסיכום הדברים, בית המשפט המחוזי ב
ילדיו, מבלי שהדבר ייחשב לארוע במס במישור של הילד. יחד עם זאת, ראוי היה שמערכת 
ההסכמים בין האב לילד מקבל הנכס, ייעשו בצורה ברורה, שעולה בקנה אחד עם כוונת הילד 

 לעשות שימוש בנכס לצרכיו הפרטיים בלבד.

 

 

 

' משרד ברון ושות ורו"ח נעם שרעביאו לעו"ד /ד גלעד ברון ו"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו
 עורכי דין.

 


