
 

Page | 1  

 

 חלוקה רטרואקטיבית של דיבידנד
 ורו"ח ד"עו, נעם שרעבי

 

בגין דיבידנד ששולם  %12 של מוטב מס לזכאותו לשיעור נישום של ערעור קיבל המשפט בית

 .חובה בגין משיכות שנעשו בעבר בדרך של סגירת יתרת

 רטרואקטיבית דיבידנד לחלק שניתן והגורפת המוצהרת לעמדתו בניגוד טען הכנסה מס

 

, כחלק מרצון כולל של המדינה להגביר את הכנסות המדינה ממסים בטווח הקצר 7//900בחודש 

שנצברו בחברות עד , חוקקה המדינה הוראת שעה לפיה חברות היו רשאיות לחלק רווחים ישנים

שהיה נהוג  02%ל במקום שיעור מס ש, בלבד  20%כדיבידנד בשיעור מס מוטב של  0//0סוף שנת 

 .7//0בשנת 

 

התנאי הראשון של הוראת השעה קבע כי על הדיבידנד להיות משולם על ידי החברה ולהתקבל על 

 ./0/2./02.2עד ליום 7//0./2.2מיום , בתוך תקופת הוראת השעה, ידי בעל המניות

ת שנוצרו חברות רבות ניצלו הוראת שעה זו על מנת לסגור יתרות חובה של בעלי מניות לחברו

 .של בעלי המניות, לאורך השנים כתוצאה ממשיכות כספים מהחברה

 

שיוצג על ידי  מדינת ישראל' אריה טנדלר נ 81081-01-81מ "עניתן פסק דין בתיק  9.2.0/27ביום 

האם , קרי, ניתן לחלק דיבידנד רטרואקטיבית, לעמדת רשות המסים, הדן בשאלה האם, משרדנו

חלוקת דיבידנד ובמסגרת זו להחליט שכסף שחולק לפני מועד ההחלטה ניתן לקבל החלטה על 

 .הינו הדיבידנד נשוא ההחלטה

 

התבקש בית המשפט לקבוע האם במקרה בו חברה קיבלה החלטה , במקרה נשוא פסק הדין

אולם יתרת החובה של בעל המניות הוקטנה , 7//0לחלוקת דיבידנד בשיעור המס המופחת בשנת 

 .2//0בדוח הכספי של החברה לשנת  בגובה הדיבידנד

 

במקרה זה טענה רשות המסים שלא ייתכן שהדוח הכספי החשבונאי יצביע על חלוקת דיבידנד 

בחרה רשות המסים , ולכן 7//0ואילו לצרכי מס חלוקת הדיבידנד תהיה בשנת  2//0בשנת 
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ולכן חלוקת  2//0להסתמך על הדוח הכספי ולקבוע כי מועד חלוקת הדיבידנד היה בשנת 

 .20%הדיבידנד לא עמדה בתנאי הראשון והדיבידנד חייב במס מלא ולא במס המוטב בשיעור 

שמועד חלוקת דיבידנד במקרה בו נסגרת יתרת חוב , טען פקיד השומה בשומה בצו שהוציא, בעצם

 .בגין משיכות בעלים היא מועד פקודת היומן ולא מועד ההכרזה על פקודת היומן

 

רער לבית המשפט על השומה שהוציא פקיד השומה בטענה שעמדת פקיד השומה מר טנדלר ע

 02.20.0/22בהבהרה מיום , רשות המסים עצמה, שהרי. סותרת את עמדת רשות המסים עצמה

על , 0/22קבעה שעל מנת שמועד חלוקת דיבידנד ייחשב בשנת , שפורסמה באתר רשות המסים

ולשלם את המס בהתאם ולא ניתן לחלק דיבידנד  0/22החברה להכריז על החלוקה בשנת 

 .רטרואקטיבית

 

בית המשפט פסק כי כשבוחנים את דיני המס בוחנים את המהות ולא את דרך ההצגה 

לא יכול היה להתקיים מצב בו ההחלטה על חלוקת הדיבידנד , עובדתית, החשבונאית ובמהות

השעה וזו פורסמה רק בחודש  הואיל וההחלטה התקיימה ברוח הוראת 8002התקיימה בשנת 

900//7.  

 

עוד הוסיף בית המשפט וקבע כי קביעת רשות המסים בצו סותרת הוראת חוזר מקצועי שהרשות 

עצמה הוציאה שקבעה שלא יראו בחלוקת דיבידנד בדרך של סגירת יתרות חוב של משיכות בעלי 

ואסור שדבר , ת השעהואילך כהפרה של התנאי הראשון של הורא 2//0מניות שהתבצעו משנת 

 .כזה יקרה

 

תיקים רבים נסגרים בהסכמי פשרה כאשר , יצוין כי למרות עמדתה המוצהרת של רשות המסים

זאת ללא כל , יתרות חוב של בעלי מניות נסגרים בחלוקת דיבידנד רטרואקטיבית לשנים שבהסכם

 .הכרזה על חלוקה

 

מ "עדיבידנד לצרכי מס ראה לעניין זה גם בתי המשפט  מסווגים משיכות בעלי מניות כחלוקת 

שם מסווג בית המשפט ייחוס הוצאות לא מותרות פקיד שומה כפר סבא ' וסרמן נ 5656-00-80

 .של חברה כהכנסה מדיבידנד של בעל המניות

 

למרות שנדחה , כפי שהובא במסגרת הסיכומים בתיק, אנו סבורים כי הטיעון של פקיד השומה

לו חשיבות רבה לתיקים נוספים ואחרים באשר לכאורה המשמעות של יש , במסגרת פסק הדין

בניגוד לעמדתה המוצהרת , בתיק זה, הטיעון האמור הינה שכביכול טוענת רשות המיסים

דבר שהיה יוצר כר נרחב , באמצעות פקודת יומן, שניתן לחלק דיבידנד רטרואקטיבית, והגורפת

 .לתכנוני מס
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 – נעם שרעביורו"ח או לעו"ד 0ו גלעד ברוןד "לפנות לעולפרטים נוספים ניתן 

 עורכי דין.' משרד ברון ושות

מטרתו הינה אינפורמטיבית , או תחליף לייעוץ משפטי0למען הסדר הטוב יובהר כי אין לראות באמור ייעוץ משפטי ו
 .בלבד ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו

  


