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 ?מ"האם מביאה לשלילת הפטור ממע –שוכר מתווך  השכרת דירות באמצעות

 , עו"דבועז פינברג

  

 השופטת' כבעל ידי  האחד –ימים ' שניים מהם שניתנו בהפרש של מס, בשלושה פסקי דין שונים

קרת בבית המשפט דניה השופטת ' כבעל ידי  השני, מזרחי בבית המשפט המחוזי בירושלים מרים

אלון בבית המשפט המחוזי יוסף השופט ' כבעל ידי , האחרון שבהם, והשלישי, המחוזי בתל אביב

, מ בגין השכרת דירות מגורים"לשלילת הפטור ממע בנוגעמ "נדונה עמדת רשויות מע, בבאר שבע

אשר שוכר את , משכיר את הדירות באמצעות מתווך, בנסיבות בהן הבעלים של דירות המגורים

 .משכירן למגוריםו, ות מהבעליםהדיר

 

המבקשים לתת , הסוגייה והשלכות פסקי הדין משפיעים במיוחד על בעלי בניינים להשכרה

וזאת על ידי , לנהל את פעילות ההשכרה', אך גם לחברות צד ג, בדרך כלל בבעלותם, לחברה

הן לעניין שיעורי המס החלים על העסקה  –הסיבות לכך שונות ומגוונות . השכרתן לאותן חברות

והן לאור דיני מסך ההתאגדות , במישור מס הכנסה כאשר ההשכרה בפועל נעשית באמצעות חברה

ושימור המטרה של , והכל מבלי לחייב את הבעלים הפרטי במכירת הדירות לאחר, בדין הכללי

טהור לפעילות " צינור"וה גם אם הוא מהו, כי שימוש במתווך, נראה. השכרת הדירות למגורים

 .מ"וזאת אליבא דרשויות מע, יכול שיביא לשלילת הפטור, ההשכרה

 

מ "מע, 9922/70א "בעשלושת פסקי הדין מתייחסים לפסק דין דעת הרוב בבית המשפט העליון 

הותיר את הסוגייה , כפי שנראה, אשר, (סימון. י.הלכת ש) מ"חזקה בעסימון א. י.ש' אשדוד נ

הבניין נבנה . אשר במקור נועד לשמש לדירות נופש, באותו מקרה דובר בבניין. בצריך עיון

התחייבה לספק שירותי , מ"י סימון בע.ש' חב. במסגרת הסכם קומבינציה שנכרת בין שתי חברות

' אותן השכירה מאוחר יותר לחב, דירות בבניין 2 החברהרכשה לאחר מכן . ניהול ואחזקה לבניין

במסגרת רכישת . עמידר העמידה את הדירות למגורים' חב. לחברת עמידר ההשכיראשר , חי טל

 רהחבהניכתה , מאחר שסברה שהיא עומדת להעמיד את הדירות כדירות נופש, הדירות על ידה

 . את מס התשומות שנבע לה מרכישת הדירות
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לא , כי מאחר שהדירות משמשות בסופו של יום למגורים, מ"בתחילה נטען על ידי רשויות מע

, משלטענתם, מ"ק בהמשך השתנתה עמדת רשויות מער. לקזז מס תשומות החברההייתה זכאית 

מ בגין השכרת מגורים יכול לחול אך ורק בנסיבות בהן בעלים של דירת מגורים "פטור ממע

כל השכרה שנעשית . בעלותו במישרין לשוכר העושה שימוש בדירה למגוריםמשכיר את הדירה שב

גם אם השכרה זו , אלא משכירן לאחרים, אשר אינו עושה בו שימוש למגורים, לגוף משפטי אחר

בין הבעלים לבין שוכר המשנה או , אזי ההשכרה הראשונה, למגורים, בסופו של יום, הינה

 . לים של הדירות אינו זכאי לפטורהבע, ולכן, אינה למגורים, המתווך

 

אשר מצדן , מ"י סימון ודחה את עמדת רשויות מע.ש' בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת חב

. י.כי ש, מ בעבר טענו"כי מאחר שרשויות מע, בית המשפט העליון קבע. הגישו ערעור על פסק הדין

לא ניתן , כרו למגוריםסימון לא הייתה רשאית לקזז תשומות עקב העובדה כי הדירות הוש

 . מ"כי זו הייתה עמדתן הראשונית של רשויות מע, להתעלם מכך

", צינור"או , האם ההשכרה למגורים באמצעות מתווך, באשר לשאלה המהותית שעלתה, עם זאת

 . הדעות נחלקו –מ בגין השכרת המגורים "סימון לפטור ממע. י.מזכה את ש

קיומו של חוזה ביניים בין הבעלים לבין , באופן עקרוני כי ,ריבלין טעןהשופט ' כבסגן הנשיאה 

ישלול את תחולת , שבעצמו משכיר את הדירות למגורים והוא עצמו אינו שוכר למגורים, המתווך

ואם מתברר שגורם הביניים שעימו , יש לבחון באופן מהותי כל הסכם לגופו, יחד עם זאת. הפטור

וכי הנישום הוא המשכיר , במובנו הרחב, ם מתווךאו גור" צינור"נכרת ההסכם אינו אלא 

שאלה הן הנסיבות בעניינה של , השופט ריבלין אף הגיעה למסקנה. עשוי הפטור לחול, המהותי

 .   מ"השכרת הדירות הפטור ממעעסקאות יחול על , ומשכך, סימון. י.ש

 

, ות המקרה שבפניוכי נסיב, השופט דנציגר פסק' כבאליו הצטרף , השופט גרוניס' כב, לעומתו

 . שוללות את הפטור המגיע על השכרת מגורים

 

כאשר מצד , פורשה באופן שונה על ידי שופטי בית המשפט המחוזי, גרוניסהשופט ' כבעמדתו של 

( 3)13הפטור המופיע בסעיף "כי , קרת ניתלו על קביעתוהשופטת ' וכבהשופטת מזרחי ' כב, אחד

, (השופט ריבלין)בניגוד לחברי . נועד לחול במקרים בהם מושכרת דירת המגורים ישירות לשוכר

 ."אינני סבור כי באופן עקרוני היה מקום לסטות מן הכלל האמור במקרה דנא

ליון כי עמדת הרוב של בית המשפט הע, השופטות מזרחי וקרת את מסקנתן' מקביעה זו גוזרות כב

לפיה בכל מקרה שבו נעשה שימוש במתווך אשר שוכר בשכירות , מ"תומכת בעמדת רשויות מע

גם אם בסופו של יום , נשלל הפטור באופן אוטומטי מהבעלים של הדירות, משנה את הדירות

 .הדירה משמשת להשכרה למגורים

 

 

 

 



 

Page | 3  

 

Edition 03 – 27/09/2011  

השופט גרוניס לא ' כב, מדתולע. פוסק אחרת, 21.72.22בפסק דינו מיום , השופט אלון' כב, לעומתן

, כי יש לבחון כל מקרה לגופו באופן מהותי, השופט ריבלין' שלל את עמדתו העקרונית של כב

אין בכך כדי לשלול את הפטור , שאם כן, טהור" צינור"ולהכריע האם המתווך אכן משמש כ

, מון מבעליהןסי. י.ביחס לדירות נוספות שהושכרו על ידי ש, השופט אלון' לטענת כב. מ"ממע

ההשכרה "ומהות , ישנה חפיפה וזהות מסחרית הכרוכים יחדיו, ואשר אותן השכירה למגורים

מאצילה באופן משמעותי על ההשכרה , של אותן דירות מהמערערת לשוכריה בפועל" למגורים

סימון לבעלים של . י.הן העסקה בין ש, בנסיבות מעין אלה. המוקדמת מהבעלים למערערת

( 2)12יהיו פטורות ממס בהתאם לסעיף , סימון.י.הן עסקת ההשכרה למגורים על ידי שו, הדירות

שם הושכרו הדירות באמצעות , זאת בניגוד להשכרה הדירות הנדונה בבית המשפט העליון. לחוק

והפך את הפעילות , דבר אשר הגדיל את הערך המוסף של פעולת ההשכרה, חברות מתווכות' מס

 .מטרת ההשכרה למגוריםוהרחיק את , למסחרית

 

ולבחון מהותית את השימוש , השופט ריבלין' שיש לקבל את עמדתו העקרונית של כב, אנו סבורים

השופט גרוניס הובעה כמתייחסת ' עמדתו של כב, פורמלית. באותו מתווך לצורך השכרת הדירות

שימוש במתווך לצורך כי כל , ולא ניתן להבין באופן חד משמעי, ספציפית לנסיבות שנבחנו על ידו

, אנו סבורים שבמקרים בהם אדם פרטי, בפן המהותי. מביא לשלילת הפטור, השכרת מגורים

ובמסגרת זו נמנע , רכש בניין או קרקע לצורך השכרת בניין למגורים, אשר אינו מסווג כעוסק

משכיר את הדירות לחברה שתשמש כצינור , מלדרוש תשומות על רכישת המקרקעין והשבחתם

רק בשל , אין מקום לשלול באופן אוטומטי את הפטור המגיע לו בגין השכרת הדירות, בלבד

שהשימוש במתווך לא הופך את , זאת כאשר ניתן להיווכח. השכרת הדירות באמצעות מתווך

 .השופט אלון' כלשונו של כב", ההשכרה למגורים"ומהותה נותרת , העסקה לבעלת אופי מסחרי

 

כל עוד שרשרת , בסופו של יום, ולאור עקרון ההקבלה, ן הכלכלי הטהורגם מן הפ, זאת ועוד

, כך גם לא ניתן לקזז את התשומות הקשורות עם עסקאות ההשכרה, מ"ההשכרות פטורה ממע

מ נותרות "רשויות מע, מבחינה זו. ובפרט לא את תשומות הרכישה וההשבחה של המקרקעין

שכן השרשרת כולה , ת עד להשכרה למגוריםכמה שכירויות משנה מתקיימו, אדישות לשאלה

השאלה היחידה שיש לבחון היא הפיכת פעילות ההשכרה לפעילות , משכך. תהיה פטורה ממס

ולא , שבה הערך המוסף שנוצר מפעילות ההשכרה נגזר מפעילות של השכרות משנה, מסחרית

סקינן בחברה ובפרט כך משע, כאשר עסקינן במתווך בודד, שוב, משכך. מההשכרה למגורים

  . ראוי שתתקבל עמדת השופט אלון, קשורה לבעלים

 

 

 .עורכי דין' או בועז פינברג ממשרד ברון ושות/ד גלעד ברון ו"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעוה

 

 

 

 

 

 


