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לסיכום, כל החזר הוצאות יחויב בידי    לשון הסעיף: "למעט סכומים שמותרים לעובד כהוצאה".

  העובד, למעט סכומים שמותרים ביכוי ממשכורתו. 

לא מהווים כמובן  מהעובד,  קבל  המעביד  ש  הלוואהסכומים שמעביד מחזיר לעובד בגין    הערה:

עובד  לבקשת המעביד    –  דוגמהמדובר בתשלום שאיו בגין העבודה. לש   מכיווןהכסה בידי העובד  

    והמעביד מחזיר לו את הסכום.מכספו  קה ציוד לעסק  
  

  

  

  פס"ד אליל 

ביהמ"ש המחוזי קבע כי כאשר מעביד משלם לעובד החזר הוצאות סיעה ששילם העובד לצרכי  

אם מוכח שהדלק שימש לצרכי עבודה בלבד, יראו בסכומים מעין הלוואה שתן העובד  המעביד,  

(זאת למרות שלפי תקות מ"ה הוצאות סיעה של שכיר     וההחזר לא יחויב בידי העובד.  למעביד

  כוי). לא מותרות בי

 

  שווי שימוש ברכב  .ה
 

ה כאשר   רכב  מקבל  לזקוף  צמוד  עובד  ויש  האה  בטובת  שמדובר  הרי  המעביד  לעובד  במימון 

  ההאה   טובתגובה    של  פרטית  מבדיקה  להימע  ביקש  המחוקקכהכסת עבודה את שווי ההטבה.  

הקובעות את הסכום המדויק    )שווי שימוש ברכב( קבעו תקות מ"ה    ולפיכך  ועובד  עובד  כל  לגבי

 בחה במידת השימוש לצרכים פרטיים.  קוף בכל חודש במשכורת העובד ללא השיש לז

 גובה הזקיפה עפ"י התקות: 

o   תרשמו משיארית: גובה הזקיפה  שיטת חישוב    –  2010רכבים שו  ליכפול ה"מחיר    2.48%הי

  המסים  רשות . ₪2020כון לשת  509,070המתואם" לצרכן של הרכב. תקרת מחיר המחירון 

  כל   בגין  לזקוף  שיש  השימוש  ואת סכום שווי  לצרכן  המתואם  המחיר  את  מידי שה  מפרסמת

 . צמוד  של רכב  דגם

o   רשמו עדיות חולקו ל  -   2010רכבים שגובה  מחירון היבואן, וקבוצות מחיר לפי    7-כל המכו

  סכום מסוים שקבע לפי קבוצת המחיר אליה משתייך הרכב ולפי שת הזקיפה.  היוהזקיפה  

 א באוגדן. 2עמוד    מופיע–

o   ועים שסיווגם  לגבי3אופL    ה גם לאחרוהזקיפה בסכום קבוע.   2010תחול השיטה היש 

o וע  לרכבכון    ₪  500'היברידי' יופחת משווי השימוש שחושב    בעל מ  תרשם  אם  (גם  .  2020לש

 . 2021הוראות אלו בתוקף עד תום      ).2010לפי  

o   "צמוד  יש לזקוף שווי רק על "רכב כהגדרתו בתק  (יכוי הוצאות רכב) 3.5רכב עד    –ות מ"ה  

ואופוע משאית  בלבד,    3L  בסיווג  טון  כולל  לצרכי    וכו' לא  רק  המשמש  תפעולי  רכב  ולמעט 

  .31. ההגדרה תילמד בהרחבה בסעיף  המעביד וחוה במקום העסק
  

  2020  2019  2018  2017  

  3L  910  910  900  900שווי שימוש לאופנוע שסיווגו 

  500,030  501,530  507,530  509,070  תקרת "המחיר המתואם לצרכן" 

  490  500  500  500  הפחתה לרכב היברידי 

  990  990  1,000  1,010  אין -הפחתה לרכב חשמלי פלאג
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    תקותבסכום שוה מהקבע בזקיפה  

מעבידים לזקוף לעובדים שווי בדרכים שוות בהתאם לשימוש בפועל ברכב   רבים בקשובפסקי דין  

  לצרכים פרטיים. בכל פסקי הדין קבע כי הזקיפה תהיה אך ורק כקבע בתקות. 

כי גם כאשר יוכח גובה טובת ההאה    2017"ש המחוזי קבע בשת  ביהמ  -  מיקוד תקשורת  פס"ד

  שימוש יקבע רק לפי האמור בתקות.   שווי  ,וכדומה  שעשובפועל בהתאם לסיעות  

הרכב עה להגדרת "רכב ש   ההחברה לא הוכיחמאחר וכי    2018בשת  בעליון  קבע    –  פס"ד ווה טוע

כי זקיפת שווי הרכב תבוצע    רשאית להחליטאיה  החברה    יש לזקוף שווי בהתאם לתקות.  תפעולי"

  . בדרכים אחרות מאלו שקבעו בפקודה ובתקות 

אור   את  חכם  בשת    העליוןביהמ"ש    -פס"ד  היתות    2019קבע  חזקות  אין  השווי  תקות  כי 

ת צייה כי השווי הזקף מהווה מס אמת היות והשווי  טהשופ  לסתירה ומהוות כלל משפטי מחייב.  

מגלם גם את השימוש בפועל וגם את פוטציאל השימוש מבחית העובד ללא קשר לעלות בפועל  

  יד. שגרמה למעב

להגיש דוחות  וכח פסק הדין, מצופה מישומים  פורסמה הודעה מרשות המיסים כי    2020ביולי  

 ים בהןים על כל השוגדת לפסק הדיןהקטו עמדה  מתקותו מלזקוף שווי שימוש בהתאם לתק   .

לגבי ישומים אשר טרם החל בעיים הליך שומתי קבע כי ככל שיגישו את כלל דוחות היכויים  

ליום  ה עד  וה"ה, הרי שיבוטלו קסות    30.9.20מתקים  ריבית  לרבות  וישלמו את המס במלואו 

  הפיגורים. 
  

טעה שמדובר ברכב עבודה ולפיכך אין לבצע זקיפה. ביהמ"ש קבע    החברה  –  פס"ד אור חי הדסה

וכלי הרכב היו בידי העובדים בכל ימות השבוע    2019בשת   ו לסיעות פרטיות  שמ ושיכי מאחר 

שייעודו העיקרי    בשוה מכלי רכבלצרכים משפחתיים, הרי שלא יתן לטעון שמדובר ברכב עבודה,  ו

  ל בטון, סמיטריילר וכדומה. כמו משאית הובלה, מערב  ,הוא כזה
  

         (רכב תפעולי)  החית רשות המיסים לגבי רכב מאגר

ובשוה מרכב  רכב מאגר היו רכב   של המעסיק שיתן לעובדים לשימוש לצורכי העבודה בלבד, 

צמוד לא שאר בידי העובד לאחר שעות העבודה. כגון טכאי המגיע וחוזר מהעבודה עצמאית אך  

  בשעות העבודה וסע ללקוחות ברכב של המעביד.  

  משתמשים ברכב מאגר:פורסמו החיות לגבי זקיפת שווי במקרים בהם עובדים כן    2014בשת  

o  לקח אחרי  כאשר העובד משתמש עם הרכב לצרכיו הפרטיים שווי רכב מלא ייזקף אפילו לא

 העבודה לביתו, וכן כאשר העובד רק וסע עם הרכב לעבודה ובשאר הזמן הרכב בחיית העובד. 

o   ת  עד לשעות הלילה ולקח א העובד  עבד  באופן חד פעמי ולא שיטתי  יזקף שווי כלל כאשר  לא

 ולא יותר מפעם אחת בחודש. הרכב לביתו, כאשר מדובר ביום רגיל ולא בסוף שבוע,  

o   ותר ברשות העובד לבין מספר הימים בחודש ( שווי רכב חלקי לפי יום),    30יחס הימים שהרכב

 התאים הבאים:     כלמתקיימים    ייזקף כאשר

יותר מפעם אחת   - לביתו  ימים  אך    בחודשהעובד לקח את רכב המאגר  יותר מעשרה  לא 

 ימים בשה.   100-בחודש, ולא יותר מ
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בלבד   - ללילה  העובד  בידי  ותר  הסהרכב  והעבודה  העבודה    יימהתמאחר  למקום  מחוץ 

היה מחוץ למקום    הפעילותהקבוע ולאחר שעות העבודה הרגילות, או שלמחרת בבוקר  

 העבודה. 

 ן לעובד באופן אקראי ולא שיטתי, בהתאם לאישור המעביד.תהרכב י -

 הרכב לא מצא בידי העובד מסוף יום ה ועד יום א, בחגים, חופשות, ימי מחלה וכו'.  -

שווי שימוש חודשי מלא! אך כמובן  זקיפת ב יחויברה אשר לא עומד בכל התאים הללו כל מק

  חודשי מלא אחד. בגין רכב אחד לא ייזקף יותר משווי  

לגבי רכב ששימש כמה מעובדי החברה כי זקיפת השווי תתחלק בין    קבע  בפס"ד וישי ישראל

  העובדים. 
  

  החיית רשות המיסים לגבי זקיפת שווי בתקופת הקורוה 

כאמור לעיל, יש לזקוף לעובד שווי שימוש מלא לפי התקות גם כאשר הרכב היה ברשות העובד  

בחודש    –אשר לא התקיימו כלל יחסי עובד ומעביד במהלך כל החודש  רק בחלק מהחודש. רק כ

  הראשון לעבודה או בחודש סיום העבודה, ייזקף שווי ייחסי. 

את הרכב    החזירו ,  בעקבות הקורוהעובד שיצא לחל"ת  אמר כי    2020בהחייה שפורסמה באפריל  

יודגש    למעסיק, ייזקף לו שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותו.

רכב  המעסיק  עד לחזרת העובד לעבודה לא העמיד  והחזרת הרכב  ההקלה תחול בתאי שממועד  

 העובד. לרשותו  

 

  ידישווי שימוש ברדיו טלפון   .ו

יד צמוד במימון המעביד הרי שמדובר בטובת האה לעובד ויש לזקוף  ימקבל טלפון  עובד כאשר 

שווי שימוש  (כהכסת עבודה את שווי ההטבה. מכיוון שקשה לכמת את השווי קבעו תקות מ"ה  

 :  החודשי  הקובעות את גובה הזקיפה  )ברט"ן

  בסך תקרה    או  )לא כולל תשלום עבור המכשיר  (כולל הוצאות קבועות  חצי מההוצאה החודשית

105    ₪מוךלפי    ,2020ת  בשהשתתפות  . לאחר מכן, אם העובד משלם למעביד סכום מסוים כה

      סכום ההשתתפות מסכום הזקיפה.את  בהוצאות פחית  

  2017-2020  תקרה חודשית 

  105  שווי שימוש ברט"ן 
     

  ₪.  ₪50. העובד משתתף בתשלום בגובה   250דוגמא: ההוצאה החודשית של ראובן 

שתתפות  ה ₪. מסכום זה יש להפחית את ה  105  הנמוך  -₪    ₪105 או התקרה    125חצי מהוצאה החודשית  פתרון:  

  ₪.  55 ולכן הזקיפה תהיה  ₪, 50
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  פרסים והשתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות    -א   2סעיף  

  

הסעיף מחייב במס הכסות מהימורים, הגרלות ופעילות ושאת פרסים שהפיק תושב ישראל בכל מקום  

  . 1.7.2003-או שהפיק תושב חוץ בארץ. הסעיף חל על הכסות שהופקו החל מ

  . מדובר בפעילות בלתי חוקיתההכסות תחויבה בין אם מדובר בפעילות חוקית ובין אם  
  

הפסד לפי סעיף זה לא יתן לקיזוז, וכגד הכסה    -כלומר  .א לא מוכרת לעיין קיזוז הפסדים 2-הכסה מ

  מסעיף זה לא יתן לקזז הפסדים.
  

  מקרים בהם לא יחול הסעיף:   שיישם  

רסים במסגרת העסק יחויבו מכח  פ  :דוגמהלייב את הפרס לפי מקור אחר בפקודה.  כאשר יתן לח  .1

 ). 2(2), פרס מהמעביד יחויב מכח  1(2

כאשר מדובר בתקבולים שיתו במסגרת אישית. כלומר, אם הפרס יתן על בסיס אישי כגון מתות   .2

 א. 2לא יחול סעיף    –  פרס ובל כגון    משפחתיות, פרס על תרומת האדם במעשיו לסביבה
  

    א2-פטור על הכסות מ

  צו א. שר האוצר התקין  2ות מכח  ) מסמיך את שר האוצר להעיק פטור על הכסות שחייב28(9סעיף  

  61,200  הכפל התקר  על הכסות עדיהיו פטורות.    ₪2020 בשת    30,600-ל  הכסות חוקיות עדש קובע  ה

         .9סעיף  ב  בהמשךלמד  י  הצו    יתן פטור כלל.  ₪ לא    61,200על הכסות מעל  .  ייתן פטור חלקי  ₪

  .   35%  2017משת    ,הכסות לפי סעיף זה  את שיעור המס עלקובע    ב124סעיף  

2020  2019  2018  2017  

30,600  30,500  49,560  49,320  

  

    אמיתרפי    פס"ד

שהה אמית פרקי זמן ממושכים בחו"ל שם שיחק רבות בפוקר בבתי קזיו, באתרים ברשת    23גיל  מ

והכסותיו    היעדרויותיו הרבותובטורירים מאורגים. פ"ש טען שאמית שאר תושב ישראל למרות  

הין בבחית עסק או משלח יד.  אמית טען שמרכז חייו בחו"ל, ולחילופין    2007ממשחקי הפוקר בשת  

בוסף טען כי פוקר היו    .14כך שזכאי לפטור לפי סעיף    2007יש לראות בו תושב חוזר ותיק בשת  

הצליח  כי אמית לא    2018א. ביהמ"ש העליון קבע בשת  2משחק מזל ולפיכך החיוב היו לפי סעיף  

שיתק את תושבותו ובעיקר    2007ובשת    להוכיח  לתוים  קבע בהתאם  ישראל, הדבר  היה תושב 

שהייתו  עקבות  ב וימי  בישראל,  המערער  של  הדל"ן  כסי  לישראל,  שהועבר  בשים  ההון  בישראל 

לשת   בישראל,  2007שקדמו  תושבות  אי  על  להצביע  עשויה  חוץ  במדית  תושבות  כי  ציין  (השופט   .

  וכעיקרון ייתכן שפלוי לא ייחשב לתושב מדיה כלשהי).  

שאמית   קבע  ההכסה  סיווג  בתחרלגבי  באופן  השתתף  פוקר  במקצועו  ויות  פוקר"  "שחקן  שהיה 

לפי סעיף   כי  1(2והכסותיו תחויבה  ציין  ישם  ) למרות שמדובר במשחק שאסור בישראל. השופט 

  . מד היכולת וההבה תופס יותר את הבמהימשחקים שבידי הדיוט הם מזל ובידי המומחה מ
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  הכסות אחרות   –  3סעיף  

  

    פיצויים כהכסה  –(א)  3סעיף  

  : מחייב במסהסעיף  

הסעיף מחייב תקבול שקיבל ישום בגין אובדן רווחים. מדובר    פיצוי פירותי בגין אובדן רווחים.  .א

 בד"כ בחוזה ביטוח המבטיח תקבול שוטף במקרה שהעסק איו כשיר להפקת הכסות. 

: מכונה נשרפה בעסק והתקבל פיצוי בגין אובדן המכונה עצמה ובגין תקופת הזמן בה החברה הפסידה  דוגמהל  

דין הפיצוי כדין -  89מכח סעיף  הכנסה הונית    מהווה  לצמוח מהמכונה. הפיצוי על המכונה עצמה רווחים שהיו אמורים  

 (א). 3עיף הפיצוי על אובדן הרווחים מהווה הכנסה לפי ס).  1(2רצה, נלמד בסעיף  הפ

תהיה הכסה    ביטוח מפי אובדן כושר עבודההסעיף קובע שהכסה שהתקבלה בידי אדם עפ"י    .ב

וב פעמי  חד  באופן  התקבל  הסכום  אם  בין  אישית  מיגיעה  כהכסה  במס  מדובר  חייבת  אם  ין 

 . ) 5(2בתשלומים תקופתיים. מקור החיוב היו לפי סעיף  

  

  (א) היו על בסיס מזומן. 3סעיף    על הכסות לפיחיוב  מועד ה
  

  מועד החיוב  -    פלוי אלמוי  פס"ד

קיבל פיצוי    הישום  כממגדל  בסך  ₪    1.3-מהוון  שמיום   א.כ.עבגין  מליון  ועד   1.12.2006  לתקופה 

   (ג)8פ"ש טען כי מועד החיוב היו לפי בסיס מזומן בעת קבלת הכספים, ולפי סעיף  .  31.12.2025 ליום

שות    20-ל  בלבד. הישום טען כי היות והפיצוי מתייחסיתן לפרוס את ההכסה שש שים קדימה  

  את הסכום המתייחס לאותה שה.    2025ועד    2006-ייחס לכל שה מ, יש לא.כ.ע

שים, כאשר לכל תשלום יש    20-כי לפי פס"ד שבטון כון לפרוס את הפיצוי ל  2017ביהמ"ש קבע בשת  

  ההיוון כדי לקבל את הסכום ברוטו.   ביתלהוסיף את רי

  

  

  מעקים קבלת  מחילת חובות ו  –(ב)  3סעיף  

  

  ) מחילת חוב שהוכר כהוצאה1(ב)(3סעיף  
  

כאשר   מקובלים  חשבואיים  עקרוות  לפי  מצטבר.  בסיס  על  מס  לצורך  שמדווח  מי  על  חל  הסעיף 

ולפי דיי המס יתן אף לדרוש  מתהווה הוצאה יתן לרשום אותה בספרים אף אם טרם שולמה בפועל  

  את ההוצאה ביכוי למרות שטרם שולמה. 

) שבשה שבה ודע על מחילת  1(ב)(3קובע סעיף    ן מתברר שהחוב מחל כולו או חלקו,אם לאחר זמ

  החוב יש לרשום הכסה בגובה הסכום שמחל (לא מתקים דוחות של שים קודמות). 

    .ה לאחר מכן הודיע ספק המוצרים לחברה כי הוא מוותר על החוב בהקפה. שנ חמרי גלם: חברה רכשה  דוגמהל

מהותי הרי שעל החברה לדווח לפי בסיס מצטבר כנקבע בפס"ד השומרים, כך שהחברה  שיש לחברה מלאי    בהנחהתשובה:  

  לרשום   נודע על מחילת החוב יש שבה ) בשנה 1(ב)( 3  לפי הוראות סעיף  רשמה את הרכישה כהוצאה למרות שטרם שולמה.

  הכנסה בגובה ההוצאה שנרשמה בעבר. 
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  (ו) הפסקת התעסקות 3סעיף  
  

  

  מפי כזה הפסיק לעסוק במשלח יד  . כאשר ישום  מזומןבסיס  הסעיף חל על ישום שהכסתו קבעת על  

פטר ולאחר מכן לקוח שילם את חובו לבעל העסק לשעבר או ליורשיו, הרי  שמפי  סגר את עסקו או  ש

  שבעת קבלת ההכסה הישום איו בעל עסק   ) מכיוון1(2שההכסה המתקבלת איה חיבת לפי סעיף  

  .  או משלח יד

בסעיף   קבע  ישום  לפיכך  מזומן  שכאשר  בסיס  על  התעסקותומדווח  הפסקת  מתקבלים    ולאחר 

  (ו). 3מכח סעיף  בשה שבה התקבלו  הם יחויבו בידי מקבלם    ,סכומים המשתייכים לעסק שסגר

o   "ח כו   –"הפסקת התעסקותוי התעסהמוקות, פטירה או כל דרך אחרת בה הפסיק  לל פרישה, שי

 . האדם את עיסוקו

o   סות מכח סעיףסת עבודה של שכיר  התעסקות מלשון עסק,  -)  1(2הסעיף חל רק על הכולכן הכ

 ). 2(2(ו) אלא  3תחויב מכח    לאהמתקבלת לאחר הפסקת העבודה  

o   סות מכח(ו) שמקבלים יורשים:  3לגבי הכ 

ואין להחיל על ההכסה  קי משים קודמות של המוריש  אין לקזז כגד הכסות אלו הפסד עס  .א

  ההכסה כעת היא של היורשים ואילו ההפסד ו   פטורים שיתו למוריש כגון פטור לכה, היות

  היה של המוריש.     או הפטור

  (ו) הכסה מיגיעה אישית של היורשים. 3אין לראות בהכסה זו לפי    .ב

  

  (ו): 3סיכום סעיף  

  עסק סגר                                                       

                                           �                                          
  דיווח מצטבר       דיווח מזומן                                                               

                                        �                                                                  �  
  (ו)  3לא חל סעיף                                                       (ו)3חל סעיף                                  

                           �                                                                    הדיווח היה בעבר  
  בעת היווצרות ההכסה            סגירה בעקבות פטירה           סגירה מסיבות אחרות

           �                                                         �  
  מיגיעה אישית הכסה                  ליורשים  הכסה פסיבית             

  10%-החל מ                                       31%-החל מ     
  א לא חל125                   40%מס מוגבל    -א  חל  125

  

  

  אריסון פס"ד צבי  

מדובר בעצמאי שהתאגד כחברה והפך להיות שכיר של החברה. בהסכם ביו לבין החברה שבבעלותו,  

  ששייכים לפעילותו בעבר יהיו שלו ולא של החברה. קבע שכל התקבולים  

למרות שהישום לא  ),  (ו3תקבולים שקיבל בגין פעילותו כעצמאי חייבים לפי סעיף  ביהמ"ש קבע ש

(ו) מדובר בהפסקת  3הפסיק בפועל את ההתעסקות היות והמשיך לעבוד כשכיר בחברה שלו, לעיין  

  התעסקות. 
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  (ט) החות בריבית והחות במימוש זכות כהכסה3סעיף  
  

  

    בשי מקרים:  חלהסעיף  

 לרכישת כס או לקבלת שירות בפחות ממחיר שוק.   מימוש זכות  .א

 . ללא ריבית או בריבית מוכה מהריבית שקבע שר האוצר  קבלת הלוואה  .ב

 

היחסים  הכסה רעיוית במקרים ה"ל כאשר היא מתקיימת בין    –הסעיף ממסה הטבה שלא במזומן  

  בלבד:   הבאים

 . ) 2(2כהכסת עבודה בידי העובד מכח    –  ממעביד לעובדאם מדובר בהחה   .1

, אלא  )1(2כהכסה מעסק בידי הספק לפי סעיף    –  מלקוח לספק הותן שירותאם מדובר בהחה   .2

 אם כן הספק מוכיח שההטבה לא יתה בקשר לשירותים שסופקו. 

לא    2-ו  1וחלופות  של בעל השליטה,    לקרובובחברה או    לבעל שליטהמחברה  אם מדובר בהחה   .3

 או קרובו. בידי בעל השליטה    )4(2  מכח סעיףכהכסה    –מתקיימות  

  

  מהון   5%אחד מאלה:    קרובו  עם  ביחד  או  לבדו,  או בעקיפין  במישרין  שמחזיק  מי  -  בעל שליטה

  . מהל   למות  פירוק או הזכות  בעת  החברה  מרווחי  5%ההצבעה,    מכוח  5%מיות,  ה
  

זוגו  - הזוג, ובן- הורה, צאצא וצאצאי בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי -בן:  76  בסעיף  כהגדרתו  -  קרוב

  . של כל אחד מאלה

  (ט) לא יחול אם בעל השליטה הוא חבר ב"א. 3סעיף  לגבי הלוואות  יודגש, כי כאמור בהמשך,  
  

  

  פס"ד מיץ וזילברשטיין  

  (ט) איו מקור חיוב אלא סעיף שמכמת את ההכסה שיש לזקוף. הוא 3העליון פסק שסעיף    ביהמ"ש

  לא קובע האם לחייב במס אלא כמה יש לחייב.  
  

  קרןגד  פס"ד  

בחברה   כדירקטור  כיהן  קרן  סעיף    ציבוריתפרופ'  לפי  על הכסתו  קרן  )10(2וחויב  מהחברה  .  קיבל 

(ט) חל על  3ביהמ"ש העליון הפך את פסיקת המחוזי וקבע כי סעיף    2017בשת  .  בלתי סחירותאופציות  

ציות ימוסו  ). לפיכך האופ10(2לפי  אלא   )1( 2לפי סעיף  מסווגת  איה  כל ותן שירות, גם כאשר ההכסה  

ביכוי תוספת המימוש, ובעת   ) בהתאם לשווי המיות 1(2מכח  (ט)  3לפי סעיף  בעת המימוש למיות  

לפקודה בשת    102(יצוין כי הדון היה לפי תיקון סעיף          .יחול חיוב לפי חלק ה לפקודה  המכירה

2003 .(  
 

  

    פס"ד רימון ביטוחים ופיסים

מדובר בסוכות ביטוח שגבתה פרמיות מלקוחות ועפ"י הסכם שילמה אותן לחברת הביטוח רק לאחר  

תקופה ארוכה. קבע שבין הסוכות לחברה קיימים יחסים של ספק (הסוכות) ולקוח (החברה) ומדובר  

  ).  1(2(ט) מכח סעיף  3בהלוואה ללא ריבית, לפיכך הסוכות חייבת מס על ריבית רעיוית לפי סעיף  
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  פירוט: 
  

  מימוש זכויות  .א

מממש זכות שקיבל בעבר לרכישת כס או לקבלת    עובד / ספק / בעל שליטה(ט) קובע שכאשר  3סעיף  

שירות ובעת המימוש קיים הפרש בין המחיר שמשלם הישום לבין השווי שוק יש לראות את ההפרש  

    ) לפי העיין.4(2) או  2( 2),  1(2(ט). מקור החיוב יהיה  3כהכסה רעיוית לפי סעיף  

הנחה. במועד קבלת הזכות אין אירוע    40%-וש מוצר בלמימוש זכות: ספק שירותים קיבל מלקוח אופציה לרכ  דוגמה

) בגובה 1(2- הכנסה מ(ט) ב 3הספק מקבל ההטבה לפי סעיף    יחויבבעת רכישת המוצר    –מס. במועד מימוש הזכות  

  ההנחה שהתקבלה. 

o  תלושי   מהחברהעובד שמקבל בעל שליטה או במקרה של קבלת הטבה שיש לה ערך ממשי כגון

 (ט). 3ואין רלווטיות לסעיף    ) לפי העיין,2(2) או  4(2החיוב יהיה מיידי מכח  קיה  

 

o   ו בעל שליטה או    102לפי סעיףות מחברה מעבידה לעובד שאייתיות שיות ואופציות לממ

 (ט). 3ולא לפי    102, ימוסו לפי סעיף  שאיו בעל שליטה  ושא משרה בחברהשיתות ל

הפרטית פרי יעקב חתמה על חוזה לתית שירותי יהול לחברת ליפמן    החברה  -  פס"ד פרי יעקב

  העליון תמורת דמי יהול + אופציות. שירותי היהול ייתו בפועל ע"י בעל החברה פרי. ביהמ"ש  

חברת  לא יחול היות וההקצאה איה לעובד או ושא משרה שכן    102כי סעיף    2016קבע בשת  

  (ט).  3ותת בפועל את השירותים, ויחול סעיף  שקבלה את האופציות איה    פרי
  

o   ישום אכן  במועד קבלת הזכות אין ודאות  ש  מכיוון  במועד המימושהסעיף מחייב במס רקאם ה

בבורסה היתות לעובד שהיו  סחירות    למיות  לגבי אופציות  חריג לכלל זה     .יממש את הזכות

 : בע"ש

(ט) יעשה  3קבע לגבי זכות שהיא אופציות למיות שהחיוב במס לפי סעיף    -   פס"ד יאיר דר   

הזכות ולא ידחה למועד המימוש. כלומר יש לזקוף הכסה בגובה שווי השוק של    קבלתבמועד  

האופציה שהתקבלה. יחד עם זאת, במקרים בהם יש קושי להעריך את שווי ההטבה, כגון כאשר  

האופציות אין סחרות או במקרים בהם אין ודאות אם האופציה תמומש ידחה מועד אירוע  

     המס למועד המימוש.

כי למרות שמדובר באופציות סחירות החיוב יהיה רק במועד   קבע בעליון  -  יעקב  פס"ד פרי

  יאיר דר דן רק לגבי הקצאה לעובדים.     פס"דוהמימוש היות  

(כגון חברה שתה אופציות    מסקה: פס"ד יאיר דר חל רק לגבי אופציות שיתות לעובדים 

שאיו  פציות לספק או בעל שליטה  , ובכל מקרה אחר של מתן אולעובד שהיו גם בעל שליטה)

  יחול פס"ד פרי והחיוב יהיה רק בעת המימוש גם אם מדובר באופציות סחירות. עובד  
  

  סיכום לגבי מועד החיוב בהקצאת אופציות למיות: 
  

  למיות מתן אופציות                                                                      

                                                        �                          �                             
  ספק או בע"ש שאיו עובדל                    בע"ש  שהיועובד  ל                בע"ש  שאיו  ושא משרה  /עובד  ל

�                                                                      �                �                                          
  (ט). מועד החיוב יעקב פרי3חל        (ט). מועד חיוב יאיר דר        3חל                                  102  חל סעיף       

�                                                                                                                                    �  
  בעת המימוש              מועד המימוש         –לא סחירות      הקצאה       –אופציות סחירות                             
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o   סהזכות לחלקים    –פריסת הכ לפרוס את ההכסה שבעה ממימוש  לישום  הסעיף מאפשר 

מ יותר  לא  אך  למימוש  ועד  הזכות  מתן  מיום  שווים  הסברים    6-שתיים  אחורית.  שים 

  (ה). 91(ג) ובסעיף  8על משמעות פריסת הכסה ילמדו בסעיף    דוגמאותו

  

  קבלת הלוואה בריבית מוכה  .ב

כאשר עובד/ספק/בעל שליטה מקבל הלוואה ללא ריבית וללא הצמדה או בריבית המוכה מהריבית  

  הריבית בין  הפרש  הבגובה    שקיבל את ההלוואההקובה בתקות יש לראות הכסה רעיוית לישום  

    .  הקובה בתקות לבין הריבית שבתאי ההלוואה 

בתקות   הקבוע  הריבית  ואין  .  2020בשת   3.49%  היושיעור  ומילית,  בריבית  מדובר  כי  יצוין 

  להוסיף לחיוב הפרשי הצמדה. 
  

  :  יםחריג

אם יתרת כל  ההלוואות של  ו  אם העובד איו בעל שליטה בחברה  -שקיבל עובד ממעביד    הלוואה -

שיעור הריבית שבתקות היו שיעור עלית המדד בלבד.    ,2020שת  ב ₪    7,800  העובד איה עולה על

   את השיעור הקוב בתקות.ההלוואה    כלאולם אם קרן ההלוואות עולה על התקרה זקוף בגין  

  (ט), בייהן:3חל עליהן סעיף  א  מסוימות של  בסעיף קבעו הלוואות -

 ילמד בהמשך). (א  85סעיף    לפילאומית  -הלוואה שהיא עסקה בין  *

לא  כלומר    .חברה משפחתית שאיו אדם-בי  חבר  בעל שליטה שהואחברה לתה  ש   הלוואה  *

  חל הסייג      . לפחות  5%שמחזיקה    (ט) בהלוואה מחברת בת לחברה אם3יחול חיוב לפי סעיף  

  . 11.8.2011מיום  

  2020  2019  2018  2017  

  3.41%  3.48%  3.41% 3.49%  (ט) 3שיעור ריבית 

  7,680  7,680  7,800  7,800  תקרת הלוואות  

  

  : דוגמה

שיעור עלית המדד בשנת  הנח כי  ₪ הנושאת הפרשי הצמדה בלבד.    6,000חברה נתנה לעובד ולבעל שליטה הלוואה בסך  

  (ט), אם בכלל. 3. נדרש לחשב את גובה הזקיפה לפי סעיף  1% 2019

, ולפיכך ההפרש 1%, הריבית בפועל על ההלוואה  3.41%  2019שיעור הריבית בתקנות לשנת    –לגבי בעל השליטה    >

  ). 4( 2(ט) כהכנסה לפי סעיף ₪3 ייזקף לבעל השליטה מכח סעיף   ₪145 =  6,000*2.41%בסך 

הינו שיעור עלית המדד שיעור הריבית בתקנות   , ₪   7,800רה בסך  קמכיוון שסך ההלוואות נמוך מהת   – לגבי העובד    >

אין לזקוף לא מדובר בהלוואה בריבית נמוכה והמדד    העובד שילם למעביד ריבית בגובה שיעור עליתבלבד, ומכיוון ש 

  שווי כלל. 
  

    אלישע  דין  פסק

 להפקיד   עליהם  הדיירים הקובע כי בוסף לתשלום החודשי  עם  אלישע, בעל בית אבות ערך הסכם

  כי בית האבות קבע    העליון  ביהמ"ש  .לטובת אלישע    2%שחקים ממו  שה  גבוה אשר מידי  פיקדון

  מכוח "  רעיוית   ריבית "ולכן יש לזקוף    "בריבית מוכה   הלוואה"   מלקוח  היו ספק שירותים שקיבל
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  100%פטור לעיוור ולכה   –)  5(9סעיף  
  

הסעיף חוקק כדי לעודד עיוורים וכים קשים להפיק הכסות וזאת ע"י העקת פטור ממס להכסה  

  פטור מצומצם יותר להכסה שאיה מיגיעה אישית.   ואמיגיעה אישית עד לתקרה מסוימת  

  הסעיף מעיק פטור: 

 לעיוור בעל "תעודת עיוור".  .1

 . 100%לכה   .2

כות בכמה איברים המסתכמת ביותר מ .3 .  החישוב  90%ובחישוב מיוחד מעל    100%-לכה בעל 

 המיוחד יעשה ע"י שקלול "אחוזי הבריאות" שבכל איבר, ומציאת שיעור הכות.   

בריאות,    6%=    30%*    40%*    50%.  שקלול אחוזי הבריאות:   70%,  60%,  50%איברים:    3-, אדם נכה ב דוגמהל

.   לפיכך הנכה יהיה זכאי לפטור מכח סעיף  180%ל  נכות בחישוב מיוחד.  שיעור הנכות בחישוב רגי  94%והיתרה  

9)5  .(  
  

קביעת הכות עשית בד"כ ע"י הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי ובמקרים מסוימים עפ"י חוקים  

  המפורטים בסעיף ובתקות שמכוחו. 

י  -י  פס"ד פלו  ת    30%צול שואה הוכר כבעלקבע בש .אציםכי רדיפות ה פשית לפי חוק כות2018  

לא תבחן מחדש את שיעור  הוועדה הרפואית  ) 5(9לעיין סעיף בחישוב השיעור המשוקלל של כותו כי 

זה   האצים.  במקרה  כי רדיפות  חוק  לפי  הפשית, אלא תביא בחשבון את השיעור שקבע  הכות 

  ולזכאות לפטור.   90%-יאה לשיעור משוקלל הגבוה מהתוצאה הב

  

  

  ) זכאי לפטור על הכסותיו כאמור להלן:9)5ישום שחל עליו סעיף  
  

 )(א)  5(9סעיף    -פטור להכסה מיגיעה אישית  

 

  . ההטבות הן: מיגיעה אישית בלבדהפטור בסעיף זה היו על הכסותיו של כה  
  

כות לתקופה של שה ומעלה, ההכסות מיגיעה אישית פטורות עד    -  )1)(א)(5(9 כאשר קבעה 

  . 2020לשת  כון    -₪    618,000לתקרה של  
  

ההכסות מיגיעה אישית    –יום    365יום לבין    185כאשר קבעה כות לתקופה בין    -)   2)(א)(5(9

  .    2020כון לשת    -₪    74,040פטורות עד לתקרה של  

  ). 2)(ג)( 5( 9בסעיף    בהמשךרק על ההכסה היחסית לתקופת הכות, כפי שילמד    ות יי   יםהפטור 
  

  אין פטור.   –יום    185-מ  לתקופה הפחותהכאשר קבעה כות  

  2020  2019  2018  2017  

  606,000  608,400  615,600 618,000  ) 1)(א)(5(9

  72,720  72,960  73,800  74,040  ) 2)(א)(5(9

  

  אישית? מהי הכסה מיגיעה  

לפקודה, מתחילה במילה "לרבות". בפסיקה קבע שיגיעה אישית    1הגדרת יגיעה אישית בסעיף  

היא פעילות ממשית שמגיעה לכדי טרחה. כגון הכסה מעסק ומשלח יד והכסת עבודה.  הכסה  

פסיבית כגון שכירות, ריבית ודיבידד איה מהווה הכסה מיגיעה אישית. יש לציין שתתכן הכסה  

 מהווה הכסה מיגיעה אישית, כגון הכסת שותף פסיבי.    שאיה)  1(2-מ
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  )(ב) 5(9סעיף    -פטור על ריבית שמקורה בפיצויים על זקי גוף  

)(ב) כה זכאי לפטור על הכסות ריבית בגין פיקדון, תוכית  5(9 או)(א) 5(9בוסף לפטור לפי סעיף 

  חיסכון או קופ"ג, בה הופקדו כספי פיצויים שקיבל על זקי גוף.  

)(ב) לבין תקרה  5(9)(א) או 5(9לפי  בפועל  סכום הפטור: הפטור ייתן על ההפרש בין הפטור שיתן  

לא    ₪    304,560-ה מיגיעה אישית הגבוהה מבמידה ולכה הכס     .  ₪2020כון לשת    304,560בסך  

     ייתן פטור על ריבית מפיצויים. 

2020  2019  2018  2017  

304,560  303,600  300,000  299,040  
  

  : דוגמאות 

o   תסה    2018בשכס    20,000  מעסקהכ ₪250,000, וריבית מפיצויים    ₪80,000, מהשכרת    .₪ 

סעיף   י5( 9לפי  על ההכנסה  י)(ב)  הפטור תחילה  בסך    20,000בסך    מעסקנתן  לתקרה  עד  יתרת הפטור   ,₪

הפטור יחול על ריבית  ₪    300,000תחול על ההכנסה מהשכרת הנכס. מתקרה זו ועד לתקרה בסך  ₪    72,960

  מפיצויים.    

  
  

 

 

o   תסה    2020בשכה הככס, ו₪    20,000מיגיעה אישית,  ₪    100,000ל 500,000- מהשכרת    ₪

   מריבית על פיקדון פיצויים.

יחול הפטור על  ₪  304,560 ה עד לתקרה בסךז ₪. מסכום   100,000)(א) יחול תחילה פטור בסך 5( 9לפי סעיף 

  הריבית מפיצויים.   

 

  

  
  

  

 כות בחלק משת מס   –)(ג)  5(9סעיף  

  

    החלה או הסתיימה באמצע שת מס:  הכותתקופת  כאשר  הסעיף קובע את חישוב הפטור  

  יום או יותר    365-בכות ל  .א

על ההכסה השתית עד לתקרה, לאחר מכן, הפטור שהתקבל יוכפל    –הפטור יחושב תחילה כרגיל  

 ביחס מספר ימי הכות בשה. 

  = הפטור שיתן.   מס' ימי הכות    \  365   *   תקרה כמוך  אוהכסה שתית  

  2019  בשנת. הכנסת הנישום  2020והיתר בשנת    2019יום בשנת    50יום, מתוכם    400לנכה נקבעה נכות של    :דוגמה

  מהי ההכנסה החייבת בכל שנה.  יש לקבוע מי.א. ₪  80,000  2020ובשנת    ₪, 80,000ומשכ"ד  ₪  600,000  מי.א.

₪ יוכפל    ₪600,000.  הנמוך    ₪615,600 / תקרה    600,000הכנסה    )(א) + (ג):5( 9חל סעיף  :  2019בשנת    פתרון:

  ₪80,000 מי.א. +    517,808הכנסה חייבת  החלק הפטור.    - ₪    82,192=    600,000*50/365ביחס תקופת הנכות:  

  הכנסה חיבת  החלק הפטור   ההכנסה 

  --   20,000  20,000  עסק

  27,040  52,960  80,000השכרת נכס 

  22,960  227,040  250,000ריבית מפיצויים  

  הכנסה חיבת  החלק הפטור   ההכנסה 

  --   100,000  100,000יגיעה אישית 

  20,000  --   20,000השכרת נכס  

  295,440  204,560  500,000ריבית מפיצויים 
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  ) 9(2  -ו  )7(2יפים  סע  

 

 ₪.  10,000פטט יחודי שהמציאה לחברת פלדלת תמורת    מכרהברקת   .1

המכירה תחויב לפי    , עיסוקה של ברקת אינו מכירת פטנטיםשבהנחה שמדובר במכירה מוחלטת של המקור ובהנחה  

),  7(2),  1(2- (נדרשת התייחסות ל  ובר במכירת פטנט לצמיתות ע"י היוצר שלא בתחום עסקו.ד) היות ומ9(2סעיף  

 מכירה הונית ועסקת אקראי). 
 

תפירה הסיטואית, היא מוכרת אותו לכל תופרת  ברכה התופרת גילתה פטט יחודי בתחום ה .2

 תמורת התחייבות חתומה מול עו"ד כי הפטט לא יועבר הלאה. 

, פס"ד אירו  ) 7(2  ותחויב מכח  הכנסה פירותית פסיביתה   .העץ   – ללא מכירת המקור  מדובר במכירת הפירות  

לא מדובר במכירה לצמיתות ולכן לא יחול    ).1( 2  החיוב מכח  ועסקית  שיטתיתאם פעילות מכירת הפטנט    .פורנירים 

  .  89) ולפי 9(2חיוב לפי 

  

 שים לחברת הזק.   3-לבן ידע יחודי לפיתוח אפליקציה. הוא תן רשות שימוש בלעדי בידע ל .3

  חיוב במישור ההוני. במכירה לצמיתות של מקור הכנסה וה   שנים אין ערך לידע, הרי שמדובר  3בהנחה ריאלית שבעוד  

    . על ידע, פס"ד אירו פורנירים  ) לא חל9(2סעיף 

 

 . 20,000$-ומכר אותו כעבור תקופה קצרה ב   10,000$-רכש פטט ב  מר באי .4

  לפי מבחן טיב הנכס, משך האחזקה, והרווח שנוצר. ) 1( 2יתכן שמדובר בעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי 

  במכירה ע"י היוצר. ) חל רק 9(2במידה ולא, מדובר במכירה הונית. סעיף 

    
 

 ₪.   200,000רו"ח שמתמחה במיסים מכר את זכויות היוצרים על ספרו "תכוי מס" תמורת   .5

  מכירה מוחלטת של זכות יוצרים ע"י היוצר שלא בתחום העיסוק. –)  9(2ההכנסה תחוב לפי  
  

    

השימוש בשם  ₪ תמורת  10,000מבלהה  ה" קיבלמזל וברכה" רשת החויות  , הבעלים שלברכה .6

 שים באזור בימין.   3מזל וברכה" למשך  "

החיוב    מועד  פס"ד אירו פורנירים.  ).7(2מוניטין, ותחויב מכח    -ירותית מנכס לא מוחשי  סיבית פמדובר בהכנסה פ

  ב. 8מזומן לפי 

  
. עפ"י ההסכם החברה  100,000$חברת אוסם מכרה ידע ליצור חטיפים לחברה בתאילד תמורת   .7

 מתחייבת לשווק את המוצר אך ורק בגבולות המדיה. הרוכשת  

מכירה הונית, מכיוון    –מוחלטת  ). לא מדובר במכירה  7(2מדובר בהכנסה פירותית מנכס לא מוחשי ותחויב מכח  

  ב. 8מועד החיוב מזומן לפי   פס"ד אירו פורנירים. הנכס ההוני נשאר בידי אסם.  –שמקור ההכנסה 
 

  
 

  צע צוק איתן  בכתבה ספר על קודת מבטם של תושבי הדרום במ רעות המתגוררת בדרום הארץ .8

 שים.   3של הספר לתקופה של    היוצריםאת זכויות    הומכר

שנים אין ערך לזכויות היוצרים, הרי שמדובר במכירה לצמיתות של זכויות יוצרים ע"י    3בהנחה ריאלית שבעוד  

  ). 9(2מכח  והחיובהיוצר שלא בתחום העיסוק,  
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  א 2-) ו10(2  סעיפים

  

שלו שמחפש הרבה זמן עבודה. הדודה הלהבת    יה והציע אותה לאחיןיואב שמע על עבודה פו .1

 ₪.  5,000שלחה ליואב ציק על סך  

),  1( 2אם מדובר בעסקה בעלת אופי מסחרי וכוונה לרווח החיוב יהיה כעסקת אקראי או כמשלח יד לפי סעיף  

תיווך התמורה    לגבינקבע    בפס"ד פרידמןלרווח,  וצפיה  במידה ולא הייתה כוונה     פס"ד בן ציון ומירון וקרית יהודית. 

בנתוני  היות ותיווך מהווה כעיקרון הכנסה חייבת.    הייתה כוונה לרווח למרות שלא  )  10( 2לפי סעיף    שהתקבלה תחויב

רת מידע על עבודה לא מהווה  מסימכיוון שש), אך יתכן  10(2שניתן לראות בתקבול הכנסה לפי סעיף    יתכןהשאלה,  

  בסיס אישי ולא יחויב. הכנסה, הסכום יחשב כמתת שמים או כמתנה על 

 

שמעון סטודט למשפטים עזר לדודו בהכת כתב תביעה מסובך. לאחר הזכיה במשפט, שלח הדוד   .2

 . ₪ כהכרת תודה   5,000לשמעון  

זוהי עבודה שבעיקרון מהווה שירות בתשלום ולפי  – ) 10( 2ההכנסה תחויב לפי סעיף במידה ולא הייה כוונה לרווח 

במידה ושמעון התכוון לקבל תמורה ניתן     גם אם נותן השירות לא התכוון לקבל תמורה.  יש חיובפס"ד פרידמן  

  . , פס"ד בן ציון ומירון)1(2לפי או כמשלח יד  לחייב זאת כעסקת אקראי

 

 ₪.   20,000-ב  גברת מזל זכתה בלוטו .3

  . )28( 9מכח  א, זכאית לפטור 2חייב מכח 

  

רוית עובדת כמזכירת בית ספר. לאחר ששמעה כי המהל מחפש דירה לרכישה ספרה לו כי דודה   .4

₪ כהוקרה על    5,000מוכר דירה באזור. כעבור שלושה שבועות הגיש לה המהל מעטפה ובה  

 היוזמה. 

היות ולא נראה שמדובר בעסקאת אקראי בעלת    ) 10( 2מדובר בהכנסה לפי  נראה שעפ"י פס"ד ישראל פרידמן  

  ). 1( 2), פס"ד בן ציון ומירון, וכן לא מדובר בפעילות שיטטתית של משלח יד לפי 1(2אופי מסחרי שתחויב לפי 
    

     

 וזכה במאה אלף ₪. מצליח שלח עשרות מוצרים ל"הגרלת המאה של חברת תובה"  מר   .5

  עולה על כפל התקרה ולא יינתן פטור כלל.  הזכייהא, 2חיב מכח  
  

  

  2- למר ששון ולדה בת. כאשר רשם אותה לקופת החולים התבשר כי מכיוון שהיא המבוטח ה .6

 ₪.   5,000מליון של הקופה הוא זכה בפרס בסך  

  א. 2מתת שמים/

  

 ישיבה.   ₪ בעד כל  2,000חברת בזק משלמת לחברי הדירקטוריון   .7

    ).  10(2לפי   עפ"י פס"ד סריגי ארצי בין דירקטור לחברה לא מתקיימים יחסי עבודה. ההכנסה תחויב

  

  


