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 על הקשר בין הכרה בהוצאות במס שבח להכרה בהוצאות במס הכנסה

 ורו"ח , עו"דנעם שרעבי

  
פורסם בבית המשפט המחוזי בתל אביב פס"ד המדבר על הקשר שבין הכרה  226262.6ביום 

 בהוצאות במס שבח להכרה בהוצאות במס הכנסה2

דן בית  ,. אביב תל שומה פקיד' נ מ"בע ומלונאות מסחר מרכזי אשטרום, 621.-20 מ"בפס"ד ע
המשפט בשאלת ההכרה בהוצאות דמי ניהול ודמי יעוץ שדרשה המערערת בדוחותיה למס הכנסה 

 בגין שתי עסקאות מקרקעין2

 מקרקעין איגוד, מ"בע תיכונה באשמורת( 02%) החזקותיה את המערערת מכרה 6222 בשנת
 בסך בהוצאה להכיר המערערת דרשה מקרקעין למיסוי בדיווח"(2 אשמורת עסקת: "להלן)

: להלן) ממניותיה 11%-ב המחזיקה מ"בע נכסים לאשטרום שילמה שלטענתה ח"ש 0,222,222
 מיסוי מנהל לבין המערערת בין פשרה הסכם נכרת 612026220 ביום2 ניהול כדמי"( אשטרום"

 המערערת הגישה, מכן לאחר בסמוך2 בלבד ח"ש 022,222,. של סך לניכוי הוכר לפיו ,מקרקעין
 2 רותייהפ שוריבמ ח"ש 6,622,222 של בסך נוסף ניכוי כללה בו 6222 המס לשנת התאמה ח"דו

 התאמה בדוח"(2 אילן בר עסקת: "להלן) אילן בבר במגרש חלקה את המערערת מכרה 6220 בשנת
 22,222.,. נוסף וסכום ח"ש 0,222,222 של סכום בניכוי להכיר המערערת דרשה 6220 המס לשנת

 2אילן בר עסקת עם בקשר וניהול ייעוץ כדמי לאשטרום שולמו שלטענתה ח"ש

 0.י המקרים, דן בית המשפט בשאלה האם מדובר בהוצאה פירותית הניתנת לניכוי לפי סעיף נבש
 לנכס ולכל היותר לדרוש אותה במס שבח2 לפקודה, או שמא מדובר בהוצאה הונית שיש להוון

 בקשר לאשטרום המערערת ששילמה כי התשלומים ,בעסקת בר אילן, הגיע בית המשפט למסקנה
 רכישת עם בקשר למערערת אשטרום שהעניקה לשירותים היותר לכל קשורים אילן בר עסקת עם

 אל יצא ולא אילן בר מגרש על שתוכנן העסקי המיזם ביצוע עם ולא, אילן בבר המגרש ומכירת
 לאשטרום המערערת ששילמה בתשלומים לראות ניתן כי לא ,קבע בית המשפט, לפיכך2 הפועל
 2לפקודה 0. סעיף הוראות לפי לניכוי הניתנת הוצאה, אילן בר עסקת עם בקשר

 תשלום לאשטרום שילמה שהמערערת שככל ,גם בעסקת אשמורת הגיע בית המשפט למסקנה
 אינו זה תשלום גם וממילא, שוטפים ניהול בדמי מדובר אין ,אשמורת עסקת עם בקשר כלשהו

 2לפקודה 0. סעיף הוראות לפי לניכוי ניתן

כי לו דרשה המערערת את ההוצאות הללו  ,לכאורה, מקריאה של פסק הדין עולה בבירור המסקנה
וצאה לא שבית המשפט לא קובע כי הה מאחרבמס שבח, זכאית היתה לקבל את ההוצאה, זאת 

 2הוניאלא קובע כי ההוצאה הינה במישור  ,היתה כלל
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 ועל זה אומר בית המשפט הנכבד:

 כדי מקרקעין מיסוי בחוק הקבוע ערר בהליך המערערת נקטה לא, זו משמעית חד עמדה "למרות
 עסקת עם בקשר לאשטרום ששילמה מהתשלום חלק רק בניכוי להתיר המנהל מהחלטת לשנות

 המערערת בחרה בנוסף(. פשרה בהסכמי מקרקעין מיסוי עם התקשרה זאת במקום) אשמורת
. אילן בר עסקת עם בקשר לאשטרום ששילמה התשלומים על מקרקעין למיסוי לדווח שלא

 לאשטרום ששילמה התשלומים את בניכוי להתיר אפשרות המערערת מנעה זו בהתנהלות
. מקרקעין מיסוי לחוק 93 סעיף הוראות לפי, אילן ובר אשמורת בעסקאות לה שנצמח מהשבח

 לטענות להתייחס לנכון ראיתי לא כן ועל, כאן ההליך במסגרת לעשות ניתן לא כזו בחינה
 או( התשובה ובסיכומי בסיכומים) מקרקעין מיסוי לחוק 93 סעיף להוראות ביחס המערערת

 במיסוי השומה הליכי במסגרת אולפינר ד"לעו שייחסה מקביעות המערערת של להסתייגויותיה
 .מקרקעין"

היא לא דרשה את  ,המערערת במקרה נשוא פסק הדין יוצאת קירחת מכאן ומכאן2 מצד אחד
 ,שלא ייחסה מספיק חשיבות לשאלה היכן נדרשת ההוצאה מאחרההוצאה במס שבח, כנראה 

על העובדה שהיא מגישה דוחות כספיים ושההוצאה תידרש בשומת מס ההכנסה ומצד  הסתמכהו
שבית המשפט סיווג את ההוצאה במישור ההוני ולא  מאחרשני ההוצאה לא הותרה במס הכנסה, 

 במישור הפירותי2

מוכרת קרקע בהם לחוק מיסוי מקרקעין, ייתכנו מצבים  00לאור ההתיישנות הקבועה בסעיף 
כאשר אם היא תתקוף החלטות של מס שבח ייתכן שבית המשפט יפסוק  "66לכוד מי"תיקלע ל

שלא לתקוף אולם אם היא תחליט  ,לחוק מיסוי מקרקעין 21שההוצאה אינה עומדת בתנאי סעיף 
של מיסוי מקרקעין ולדרוש את ההוצאה במס הכנסה, ייתכן שבית המשפט יפסוק החלטות 

 שההוצאה הינה הוצאה במישור מס שבח2

לפיו תוקפא תקופת  ,כי הדרך הנכונה היא לנסות ולהגיע להסכם עם מס שבח ,נראה
ההתיישנות לדרישת ההוצאות לצורך ביצוע מס השבח, עד אשר תתקבל החלטה בבית המשפט 

כי מדובר בהוצאה הונית, עדיין  ,לעניין הכרת ההוצאה במס הכנסה. כך, אם בית המשפט יקבע
 במס שבח, למרות חלוף הזמן. ניתן יהיה לדרוש את ההוצאה

 

 

 

' משרד ברון ושות ורו"ח נעם שרעביאו לעו"ד /ד גלעד ברון ו"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו
 עורכי דין2

 


