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 ?לקזז הפסדים כנגד פריסת מענקי פרישה האם ניתן  –שבטון פסק דין 

 גלעד ברון, עו"ד בי, עו"ד ורו"חערשנעם 

 

 תל שומה פקיד, 80/9598א "ע+  80/8598א "עעליון ד של בית המשפט ה"ניתן פס 12.2.8.11 ביום

 המחוזי המשפט בית של הדין פסקי על ערעוריםהדן במאוחד ב 'ואח שבטון שרל' נ /יפו  אביב

 ה"עמ בתיק 3..0.8..1 ומיום[ בנבו פורסם] 1.131.0 ה"עמ בתיק 3..7.0.8 מיום יפו-אביב בתל

  .אלטוביה' מ השופט' כב ידי-על שניתנו[ בנבו פורסם, ]18371.1

 

 הכנסה מס לפקודת סייפא( 7()ג)2בערעור נדונה השאלה האם פריסת מענקי פרישה לפי סעיף 

או פריסה מהותית. אם  הינה פריסה טכנית ("הפקודה": להלן) 1601-א"התשכ(, חדש נוסח)

, אולם אם ותו לא מחדש להנות ממדרגות המס בכל שנה המדובר בפריסה טכנית רשאי הנישום 

 שאז יש להחיל בכל אחת ואחת משנות הפריסה, בפריסה מהותית של מענקי הפרישההמדובר 

 .לפקודה( 1)6שהמשיבים זכאים לו מכוח סעיף את הפטור השנתי בנוסף למדרגות המס גם את 

 

יש לפרש את  וקבע כישל פקיד השומה דחה בפסק הדין את שני הערעורים , השופט מלצר' כב

של לשנים קדימה ככזה המאפשר פריסה ממשית ומהותית , הנוכחי לפקודה בנוסחו( 7()ג)2סעיף 

אלא  ,כיוון שהפריסה אינה טכנית ,ההכנסה שהתקבלה בידי המשיבים על דרך של מענקי פרישה

( 1)6שהמשיבים זכאים לו מכוח סעיף  בכל אחת משנות הפריסה הפטור השנתיחל  ,מהותית

 . לפקודה

שני סעיפי חוק נוספים, סעיף בסעיף זה לבין הפריסה בבית המשפט אף עושה הבחנה בין הפריסה 

ים בפריסת רווח הון ושבח מקרקעין הדנ חוק מיסוי מקרקעין( ל1א)ה()82סעיף ו( לפקודה 1)ה()61

הליך  –פריסה "טכני", קרי  סעיפים אלו מותווה הליךשני חולק כי בגדרם של אין בהתאמה. 

הדנים  – אלוסעיפים שני שהתכלית של . כבוד השופט מציין של ההכנסה החייבת בלבד ביזור

 משקף בין היתר גם . זה האחרון ( לפקודה7)ג()2סעיף  ו של שונה מן היסוד מתכלית –ברווח הוני 

הינו דנן  על כן הליך הפריסה במקרה . אשר נורמות סוציאליות בנוגע לערכי עבודה ופרישה

  מהותי.
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ת מענקי אלוקח קביעה זו שלב אחד הלאה ומעלה את האפשרות להשוו, השופט רובינשטיין' כב

 .להבדיל מפרישה מוקדמת, במקרה של פרישה במועד, הפרישה להכנסת עבודה

, יכולה ליצור מצב בו יש להתייחס בכל שנה ושנה משנות הפריסה, קביעה זו של בית המשפט

 . לכל דבר ועניין, באותה שנהלהכנסה שנפרסה כאילו נוצרה מהותית 

 

לרבות הפטורים , פסק הדין מעלה לדיון מחודש את נושא הגדרת מענקי פרישה כהכנסת עבודה

 שומה פקיד' נ מ"בע מאוחדים מפעלים ציון כבלי, 1821.0 א"עראו )הניתנים להכנסת עבודה 

בהטבה לתושבי העיר אילת שם בית המשפט העליון לא הכיר , 6-ה( 3..8 יוני) 17כא מיסים. אילת

 (.בטענה שאין לראות בפיצויי פיטורין הכנסת עבודה באשר לשיעור המס

( 7()ג)2הכתובות בסייפא של סעיף " בתנאים שייקבע"בית המשפט העליון מפרש את המילים 

כאשר מענק , למשל, או את הפריסה, כי ניתן להגביל את הפטורלפקודה באופן מצומצם וקובע 

 .לתקרת הפטור בכפל שנות הפריסה" להתאימו"כדי  –באופן מעושה  –דל הפרישה הוג

 

קיימת אפשרות לקזז כנגד מענק הפרישה גם הפסד מעסק. לדוגמא,  עולה מפסק הדין כי, לכאורה

 8.11בשנת ו. 8.11-8.11 וביקש לפרוס את מענקי הפרישה לשנים .8.1אדם פרש מעבודתו בשנת 

יכול אותו אדם לקזז את  ,לפי רוח פסק הדין ,עסקיים. לכאורהונוצרו לו הפסדים פחת עסק 

יכול אותו  במקרים מסויימיםו המיוחסת לאותה השנהממענק הפרישה ההפסדים כנגד ההכנסה 

לפקודה  118תיקון ) לקזז את ההפסד העסקי כנגד המענק הפרוס גם בשנים העוקבותאף אדם 

 (.בתנאים מסויימים, דהמאפשר לקזז הפסד מועבר מעסק כנגד הכנסה מעבו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


