
הרהורים בדבר היקף העסקה הנבדקת לצורך מחירי 
 העברה

 ]לאור הלכות קונטירה ופיניסאר[

 מאת

 1קופר אמיר ורו״ח עו״ד
 
 

 מבוא
 

 חברת של בעניינם אביב, בתל המחוזי המשפט בית ידי על לאחרונה שניתנו דין פסקי שני
 ארוכה למחלוקת קץ שמו ,3בע״מ ישראל סארפיני חברת ושל 2בע״מ טכנולוגיות קונטירה
 מחירי בנושא הפקודה הוראות הפעלת לאופן בנוגע נישומים לבין המס רשויות בין ששררה
 רשות עמדת את המשפט בית קיבל אלו מקרים בשני לעובדים. אופציות הקצאת על העברה

 ייכלל מערערותה של הזרות האם חברות ידי על שהונפקו האופציות שווי כי וקבע, המיסים
 מהוצאות רווח הסכם תחת הכנסתן קביעת לעניין המערערת שמספקות השירות בעלות

(Plus Cost.) ,רווח שיעור בתוספת האופציות שווי בגין במס המערערות חוייבו למעשה, בכך 
 לעובדיהן. האם חברות שהנפיקו אופציות בעבור שוק בתנאי

 
 חירימ ביעתק אופןל יחסב עניינותמ טיותמשפ שאלות עורריםמ המדוברים הדין פסקי

 שאראה כפי יוחדים.מ יחסים יניהםב ישש דדיםצ יןב ינלאומיותב עסקאותב ההעברה
 אינן פטי,המש במישור והן עובדתיה במישור ןה משפט,ה יתב ביעותק באים,ה בעמודים

 טהמשפ בית את הובילל עשויה הייתה פקודהל א85 סעיףל אחרת רשנותפ מספקות. חפות
  הנישומות. לטובת דווקא להכריע

 
 תגמול אמצעי הוא אופציות מתן במיוחד. קשה היא המדוברים הדין בפסקי התוצאה

 באופן לייקר עלולה הדין מפסקי העולה וההלכה הישראלי טק-ההיי בשוק מקובל
 השוק מן להרחיקן עשוי אשר באופן זרות, חברות של הפעילות עלות את משמעותי
 תעשייתית חדשנות ומקדמות משמעותי צמיחה מנוע מהוות אלו זרות חברות המקומי.
  4בישראל.

                                                 
 המועילות הערותיהם על צחור איתן ולעו"ד דרנגר צבי לעו״ד בלדר, אהוד חלרו״ נתונות תודותי .1

  .והמחכימות
 (2016 )פברואר 1ל/ "מיסים" ,3 אביב תל שומה פקיד נ׳ בע״מ טכנולוגיות קונטירה 12-11-40433 ע״מ .2

 (.״קונטירה דין פסק״ )להלן 177-ה
 )להלן 85-ה (2016 )פברואר 1ל/ "מיסים ,תרחובו שומה פקיד נ׳ בע״מ ישראל פיניסאר 09-1300 ע״מ .3

 .״(פיניסאר דין פסק״
 בישראל ופיתוח מחקר על ההוצאה מסך 46%-כ כי עולה, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה מדו״ח .4

 חצי ״כמעט אורפז ענבל :ראו .שלהן מקומייםה הפיתוח במרכזי ינלאומיותב חברות דיי על נעשתה
 2.3.2006 מרקר-דה ,לאומיות״-רב ברותח בידי ממומנים בישראל והפיתוח מהמחקר

http://www.themarker.com/technation/1.2869516  



 

 המקרה מן יותר רחבה כלכלית מאקרו השלכה בעלת להיות עשויים כך, אם אלו, דין פסקי
 המיסים רשות עמדת אם ספק קיים שאראה, כפי מכך, יתירה בהם. הנידון יחסית הצר

  המס. דיני אכיפת נטל להגברת רק ולא מס לגביית יום של בסופו תוביל בסוגיה
 
 

 הדין פסקי תמצית
 

 ישראלית חברה הייתה המערערת המקרים, בשני דומות. בעובדות עסקו הדין פסקי שני
 של המניות הון במלוא החזיקה אשר שלה, האם-לחברה ופיתוח מחקר כמרכז שימשה אשר

 המערערת בין ברית.ה בארצות מאוגדת הייתה המקרים, בשני האם,-החברה המערערת.
 ופיתוח מחקר שירותי מספקת המערערת לפיו שירות, הסכם נחתם האם-החברה ובין

 את תחייב המערערת כלומר (,method plus Cost) פלוס הקוסט בשיטת האם-לחברה
 של קבוע שיעור בתוספת ״(הביצוע הוצאות״ )להלן והפיתוח המחקר בעלות האם-החברה

 לפיה ההעברה, מחירי דרישת על היתר, בין לענות, נועד ותהשיר הסכם מההוצאות. רווח
 תיעשנה דנן, במקרים שלה האם-והחברה המערערת כגון קשורים, צדדים בין עסקאות

  5שוק. בתנאי
 

 האם-חברהה שהקצתה האופציות וויש האם שאלה,ב תמקדהה צדדיםה ביןש המחלוקת
 ,021 שבסעיף הוניה לולהמס תחת הישראלית, בתה-החברה לש לעובדים האמריקאית

  הביצוע. וצאותה בעלות להיכלל צריך

                                                 
 בין מתקיימים שבה לאומית-בין בעסקה״ כי ,הקובע לפקודה א85 בסעיף מעוגנת זו דרישה בישראל .5

 קבעושנ או ,לאשראי או לשירות ,לזכות ,לנכס מחיר נקבע שבשלהם מיוחדים יחסים לעסקה הצדדים
 אילו ,הענין בנסיבות מופקים היו מאשר רווחים פחות ממנה שהופקו באופן ,לעסקה אחרים תנאים
 העסקה תדווח (,שוק תנאי - להלן) מיוחדים יחסים ביניהם שאין צדדים בין התנאים או המחיר נקבעו

 ,2006-התשס״ז (,שוק תנאי קביעת) הכנסה מס ובתקנות ,״בהתאם במס ותחויב השוק לתנאי בהתאם
 לקוד 482 בסעיף מעוגנת זו דרישה הברית בארצות (.״שוק תנאי תקנות״ להלן) ז"התשס 6540 ת"ק

 כי: הקובע האמריקאי המס
"In any case of two or more organizations, trades, or businesses (whether or not 

incorporated, whether or not organized in the United States, and whether or not affiliated) 

owned or controlled directly or indirectly by the same interests, the Secretary may 

distribute, apportion, or allocate gross income, deductions, credits, or allowances between 

or among such organizations, trades, or businesses, if he determines that such distribution, 

apportionment, or allocation is necessary in order to prevent evasion of taxes or clearly to 

reflect the income of any of such organizations, trades, or businesses."  
 נחההמ כעיקרון - length arm's - הזרוע״ ״אורך ןעקרו את הקובעות סעיף אותו תחת שהותקנו בתקנות
  .הישראלי במשפט גם משמש זה עיקרון .קשורים צדדים בין בעסקה ההעברה מחירי בקביעת



 

 שווי בגין האם-החברה את לחייב נדרשת שהמערערת הרי חיובית, היא לכך שהתשובה ככל
 החיוב סך על ולדווח השירות, בהסכם שנקבע הקבוע הרווח שיעור בתוספת האופציות,

 6בישראל. במס חייבת כהכנסה
 

 שהוצאות כך א85 סעיף את להפעיל והתיר המיסים רשות עמדת את קיבל המשפט בית
 על הוצאה הינה האופציות הקצאת כי מצא, המשפט בית האופציות. שווי את יכללו הביצוע

 בית קבע בנוסף, 7המערערת. של הביצוע בהוצאות נכללת היא ולכן לפקודה 17 סעיף פי
 האופציות שווי את לכלול נדרשות המערערות החשבונאות, כללי פי על כי המשפט,

 כי המערערות, של החלופית הטענה את המשפט בית דחה לבסוף, 8שלהן. הביצוע בהוצאות
 ההוצאה ניכוי איסור לאור וזאת האופציות, שווי בגובה בהוצאה להכיר להן להתיר יש

  .1029 שבסעיף ההוני במסלול
 

 שווי את יבתהחי בהכנסתה תכלול המקרים מן אחד בכל המערערת כי נקבע בהתאם,
 כלומר, הרווח. שיעור בתוספת מס, שנת בכל לעובדיה האם-החברה שהקצתה האופציות

  10האופציות. משווי בלמעלה הוגדלה המערערת של הכנסתה
 

 פלוס הקוסט שיטת ברגיל, במיוחד. קשה התוצאה המערערות, מבחינת כי שיאמרו יש
 בתוספת השירות שווי מלוא את החייבת בהכנסתה לכלול מחד הנישומה החברה את תחייב
 כי נניח השירות. שווי את כהוצאה לנכות תתיר מאידך אך בשוק, המקובל הרווח שיעור
 השכר הוצאות את במזומן ומשלמת זרה אם-חברה עבור שירותים מספקת ישראלית חברה

 תידרש הבת-שהחברה הרי ש״ח, 100 בסך משכורת שולמה השנה שבמהלך ככל עובדיה. של
 של בשוק מקובל רווח שיעור של בהנחה ש״ח, 107 בסך בתשלום האם-החברה את לחייב

 ש״ח 7 היא הבת-החברה של החייבת הכנסתה ההוצאות, ניכוי לאחר השירותים. בגין %7
 שולם הישראלית הבת-החברה לעובדי ,פיניסארו קונטירהב שנידונו במקרים בלבד.

 החברה של החייבת והכנסתה ,11ש״ח 100 בשווי לניכוי ניתן שאינו שכר אופציות באמצעות
 דומה שעסקה ככל רק מוצדקת כמובן היא זו תוצאה ש״ח. 107 בסך הוגדלה הישראלית

  הדבר. כך שלא כנראה שאראה, כפי זהה. מס תוצאת מניבה הייתה קשורים לא צדדים בין
 

                                                 
 רשות ,כלומר .המשנית להתאמה בנוגע הצדדים בין מחלוקת גם נתגלעה פיניסאר דין בפסק כי יצוין .6

 הלוואהכ האם-מהחברה ,גבתה לא אך ,לגבות נדרשה הבת-שהחברה סכומים לראות ביקשה המיסים
 זו סוגיה .זה בנושא םג הרשות עמדת תא קיבל משפטה בית .בריבית זו הלוואה ולחייב ,חברתית-בין

  .זה מאמר נשוא אינה

  .פיניסאר דין-קלפס 8-10 פיםוסעי קונטירה דין-קלפס 5-7 פיםסעי .7

 היה זו לעובדה ,פיניסאר דין פסק בעניין .פיניסאר דין לפסק 17 וסעיף קונטירה דין לפסק 12 סעיף .8
 חשבונאות לליכ פי על מהוצאה רווחה את חשבל הסכימו תהשירו הסכםל הצדדים״ שכן ,מיוחד משקל

 .״מקובלים
 .פיניסאר דין-לפסק 15 וסעיף קונטירה דין-לפסק 17 סעיף .9

 המערערת של והכנסתה אופציותה משווי 107%-ב הוגדלה קונטירה דין בפסק המערערת של הכנסתה .10
 אחד כל לש הספציפיות עובדותל בהתאם ,האופציות משווי 107.5%-ב הוגדלה פיניסאר דין בפסק

  .הדין מפסקי
 הבת-החברה של ההוצאה את לסווג יש כי במפורש מלהכריע נמנע המקרים, בשני המשפט, בית כי יצויין .11

 "שה לעיל ,קונטירה דין לפסק 8 פסקה ראו המתאים. הסיווג זהש נראה כי שרמז ףא עך שכר, כהוצאת
 .3 ה"ש עילל ,פיניסאר דין לפסק 13 ופסקה ,2



 

 שוק תנאי ובתקנות א85 שבסעיף הלאקונה
 

 קונטירה דין בפסקי נידון אשר א85 סעיף של פועלו ואופן תכליתו על לעמוד יש ראשית,
 תכנוני אנטי סעיף״ הינו א85 סעיף כי הדין, פסקי בשני קבע המשפט בית .פיניסארו

 נורמה כל של היסוד מתנאי אחד 12״.בישראל שהופקו רווחים הסטת למנוע שתכליתו
 נראה אכן, 13נאותה. לא מס הפחתת למנוע בכדי רק תופעל היא כי הוא, תכנונית-אנטי

 הכנסה מס לפקודת הפרשנות בקובץ המיסים. רשות על המקובלת הפרשנות גם שזוהי
 לא צדדים בין בעסקאות שלפיה, ההנחה על מבוסס א[85] הסעיף״ כי נקבע, )החבק(

 צדדים בין שבעסקאות בעוד השוק, תנאי הם שנקבעו והתנאים שנקבע המחיר קשורים,
 בה, אחרים תנאים או עסקה מחיר להיקבע עשויים המיוחדים, היחסים בשל קשורים,

 אינו הסעיף כלומר, 14״.בישראל שתדווח החייבת ההכנסה להפחתת להביא בהם שיש
 הפעלתו. לולא תוקטן המס חבות כי חשש קיים אם אלא מופעל

 
 העסקה תדווח״ כי א,85 סעיף קובע תכנונית,-האנטי התכלית את להגשים בכדי

 פיקציה המחוקק קובע השוק תנאי את לקבוע בכדי ״.השוק נאילת בהתאם ]הבינלאומית[
 ״מיוחדים יחסים ביניהם שאין צדדים״ בין נעשתה כאילו העסקה את לראות יש לפיה

 את לקבוע יש כיצד מפורטות, הנחיות מספק לא א85 סעיף ״(.קשורים צדדים״ )להלן:
 אשר 15שוק, תנאי תקנות את קבע כאשר זה פער השלים המשנה מחוקק העסקה. תנאי

 לעסקאות הבינלאומית העסקה תושווה שבמסגרתו שוק חקר לבצע נישומים מחייבות
  16שוק. בתנאי נעשתה אם לקבוע בכדי אחרות דומות

 
 א85 בסעיף השוק, תנאי קביעת לאופן בנוגע השוק תנאי בתקנות היחסי הפירוט למרות

 מטופל ולא כמעט אשר תהבינלאומי העסקה של השוק תנאי לקביעת מקדמי שלב גלום
 את מגדירות אמנם השוק תנאי תקנות הנבדקת. העסקה הגדרת והוא התקנות, במסגרת
 מן אחד ולפחות מיוחדים יחסים ביניהם שיש צדדים בין עסקה - הבינלאומית העסקה
 מחוץ גם במס חייבת העסקה מן ההכנסה מן חלק שלפחות או חוץ, תושב הוא הצדדים
 ״עסקה״. למונח הגדרה היעדר בדמות משמעותית לאקונה בהן קיימת אך - 17לישראל

                                                 
 א85 סעיף כי נאמר שם ,קונטירה דין בפסק 1 בפסקה גם דומה שפה וראו ,פיניסאר דין בפסק 1 פסקה .12

 שראליי ישוםנ בין שנכרתה מעסקה ישראלב שהופקו ווחיםר הסטת ניעתמ שתכליתה נורמה״ הינו
  .זר״ צד לבין

 פיתוח לבנין חברה ושות' רובינשטיין יואב נ' גדולים למפעלים שומה פקיד 3415/97 ע״א למשל ראו .13
 שומה קידפ נ' וטשלג יחזקאל 1211/14 א"וע ,63-ה ,59-ה (2003 אוגוסט) 4/יז מיסים"" ,בע"מ ומימון

 סעיף לשון ,אמנם .פקודהל 86 לסעיף חסבי ,86-ה ,73-ה (2015 דצמבר) 6/כט מיסים ,גדולים למפעלים
 דרישה ,״נאותות בלתי מס פחתתה או מסמ הימנעות״ ,להפעלתו מקדמי כתנאי ,דורשת לפקודה 86

 לאור ובייחוד ,הפקודה לש הרמונית פרשנות יכ נראה ,זאת עם .א85 סעיף בלשון מופיעה שאינה
 הפחתת רישתד תא ראותל מחייבת ,דהבפקוש העיקרית תכנונית-האנטי כנורמה 86 סעיף של החשיבות

 אשר ,אחרת פרשנות .אחרים תכנוניים-אנטי סעיפים לגבי גם החלה כללית כדרישה אותהנ הבלתי המס
 אף היתקלל עשויה ,תכנוני-אנטי סעיף להחלת קדיםמ כתנאי נאותה לתיב מס פחתתה רואה אינה

 (0032 יוני) 3/יז "מיסים" ,4 א"ת מהשו פקיד 'נ קלס רון 900/01 א"ע למשל וראו ,חוקתיים בקשיים
  .96-ה

 .8-ד ,בינלאומית בעסקה העברה מחירי :א85 סעיף (,החבק) הכנסה מס לפקודת הפרשנות קובץ .14
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 המס, בדיני יחסית יסודי מונח הוא "עסקה" המונח זניחה. בבעיה מדובר כי שיניחו יש
 18מע״מ, חוק כך, הכלליים. המס דיני עקרונות פי על לכאורה הלאקונה את להשלים וניתן

 זו הגדרה בעוד 19אקראי. עסקת כולל שירות, מתן או נכס כמכירת עסקה מגדיר למשל,
 בשימוש מסוימים קשיים להתעורר עשויים עדיין המס חקיקת צורכי למרבית תתאים
 מערכת כאשר הנבדקת, ה״עסקה״ של הראוי ההיקף שאלת א.85 סעיף לצורכי בהגדרה
 כלל. ברורה אינה בודד, מחוזה יותר מורכבת היא הקשורים הצדדים בין העסקית היחסים
 דוגמאות. שתי באמצעות ענייןה את אמחיש

 
 אחות לחברה ש״ח מיליון 001 להלוות בקשתמ שראליתי ברהח יכ ניחנ ראשונהה בדוגמה

 זה, במקרה .10% ואה זה מידה בקנה הלוואותל בשוק קובלהמ ריביתה יעורש יכ ניחנ זרה.
 מיליון 10-ב הישראלית החברה של חייבתה הכנסתה תא תגדיל קשורהה לחברה ההלוואה

 ההלוואה מהסכם להש הריבית כנסותה תא צמצםל בקשתמ ישראליתה חברהה ש״ח.
 את להלוות המחליט הישראלית חברהה כך, שםל ישראל.ל חוץמ הכנסהה תא ולהסיט
 המועד, אותוב שנחתמים נפרדים, לוואהה הסכמי ניש מסגרתב קשורהה חברהל הכספים

 שוקב מקובלתה ריביתה בלבד. ש״ח יליוןמ 50 בסך היא אותההלוו מן חתא כל לפיהם
 עסקאות כשתי תכובדנה הלוואותה שתי םא בלבד. 5% יאה כזהש ידהמ קנהב להלוואות

 בלבד, ״חש מיליון 5 חייבתה בהכנסתה כלולל ידרשת ישראליתה החברהש ריה נפרדות,
 כי נראה לישראל. חוץמ במס חייבת כנסהה להסיט צליחת והיא ש״ח, מיליון 01 במקום
 יחידה כעסקה הלוואותה לשתי יחסלהתי מיסיםה שותר לש כוחהב לו,א עובדות בהינתן

 הותמ את המכבדים כלליים יסוימ עקרונות תוקףמ וזאת התאם,ב א58 עיףס תא ולהפעיל
  תכנוני.-אנטי בסעיף נןעסקי כאשר ייחודב צורתה, ניפ על העסקה

 
 לולהע לאא סול,פ סמ תכנון של הקשרב רק מתעוררת אל העסקה גדרתה בעיית ודוק,
 דוגמהב הישראלית החברה כי משל,ל נניח נישום.ה רעתל לומרכ הפוך,ה כיווןב םג לפעול

 10% של וקש בריבית ש״ח מיליון 001 בסך לוואהה שנהה תחילתב עניקהה הקודמת
 דיבכ שלה, חוב-ההון יחס את שפרל רצון מתוך כן,מ לאחר צרק זמן שורה.ק זרה לחברה
 שלה החוב תא להקטין עליה יכ הישראלית חברהה החליטה הבנקים,מ וסףנ במימון לזכות

 מדינהל אלא לישראל שורותק שאינן מיסוייות,ו גולטוריותר סיבותמ ״ח.ש יליוןמ 50-ב
 החברה לכן, עת. אותהב החוב פירעון תא לדרוש כולהי ינהא ישראליתה חברהה הזרה,
 ההחבר של נטו החובש כך ״חש ליוןמי 50 סךב הלוואה הישראלית חברהל מעניקה הזרה

 לתנאי םזהי השנייה הלוואהה של תנאיםה לבד.ב ״חש יליוןמ 50-ל יקטן הישראלית
  הלווה. והצד מלווהה הצד זהות לבדמ מובן, כלב הראשונה ההלוואה

                                                 
 היא: עסקה כי לחוק, 1 בסעיף קובע 1975-התשל״ו ,מוסף ערך מס חוק .18

 :מאלה אחת כל״
  ;ציוד מכירת לרבות ,עסקו במהלך עוסק בידי שירות מתן או נכס רתמכי (1)
 ;המוכר בידי יבואו על או למוכר מכירתו על שהוטל התשומות מס נוכה אשר נכס מכירת (2)
 ״.אקראי עסקת (3)

 .העברה מחירי מדרישות האקראי עסקת את מחריגה ,5 ה״ש לעיל ,שוק תנאי לתקנות 4 תקנה זאת, עם .19



 

 הלוותה הישראלית שהחברה הרי יחידה, כעסקה ההלוואה חוזי שני את לראות שניתן ככל
 5% בגובה היא א85 סעיף לפי הרלוונטית הריבית והכנסת הזרה ברהלח ש״ח מיליון 50

 שתי את לראות תבחר המיסים שרשות ככל זאת, עם ש״ח. מיליון 2.5 כלומר החוב, מסך
 החייבת בהכנסתה לכלול תידרש הישראלית שהחברה הרי נפרדות, כעסקאות ההלוואות

 ותכיר ש״ח, מיליון 10 רכלומ ש״ח, מיליון 100 מסך 10% של בשיעור ריבית הכנסת
 התוצאה ש״ח. מיליון 2.5 כלומר ש״ח, מיליון 50 מסך 5% של בשיעור ריבית בהוצאות

 ש״ח. מיליון 7.5-ב תוגדל הישראלית החברה של החייבת הכנסתה כי היא, הסופית
 

 מן ולכן נפרדות, עסקאות לשתי אחת עסקה לפצל בחרה שלכאורה זו היא הנישומה אמנם,
 מתאימה פורמליסטית גישה האם לתהות, ניתן זאת, עם המס. בתוצאות אשתיש הראוי

 הזרה החברה קשורים שאינם צדדים בין בעסקה כי לתאר קשה ראשית, זה. במקרה
 נפרדות. עסקאות לשתי העסקה פיצול בהינתן גם כזו, עסקית לתוצאה מסכימה הייתה

 הזרה החברה דורשת תההיי הישראלית, לחברה לסיוע בתמורה כי להניח, יותר סביר
 הישראלית לחברה הזרה מהחברה שההלוואה כך השוק, תנאי פני על מועדפים תנאים
 כל לבחון מחייבת אשר העסקאות, שתי בין ההפרדה .10% של נקובה בריבית ניתנת הייתה
 כאלו ייחודיות לנסיבות להתייחס תמיד מאפשרת לא שלה, השוק תנאי לפי בנפרד עסקה

 האם לתהות, יש שנית, קשורים. לא צדדים בין עסקאות על ודאי ותמשפיע היו אשר
 ידי על המס הפחתת אכן והאם תכנונית האנטי תכליתו את משרת א85 סעיף זה במקרה

 החברה שהלוותה הנטו סכום כי העובדה, לאור נאותה. אינה זה במקרה הנישומה
 כי לקבוע יש מדוע להבין קשה ש״ח, מיליון 50 הוא הקשורה הזרה לחברה הישראלית

 לא מס הפחתת של הפסול המניע היעדר לאור בייחוד ש״ח, מיליון 100 בסך רווח הוסט
  נאותה.

 
 

  - ופיניסאר קונטירה דין בפסקי העסקה הגדרת תוצאות
 מלאכותי באופן המערערות הכנסות הגדלת

 
 ובהט דוגמה הוא גם מהווה זרה חברה ידי על לעובדים אופציות הקצאת של המקרה
 בית הכרעת בבסיס הנימוק כאמור, א.85 סעיף לפי הנבדקת העסקה היקף הגדרת לבעיית
 בית ניתח המקרים בשני זהה. כמעט הוא פיניסאר דין ובפסק קונטירה דין בפסק המשפט
 שנחתם השירות חוזה פי על האם,-לחברה המערערת שהעניקה השירותים שווי את המשפט

 לא לעובדים. שהוקצו האופציות שווי את הביצוע בהוצאות ללכלו יש כי וקבע החברות, בין
 העסקה מהי בשאלה, לדון התעכב מהצדדים, מי או המשפט, בית כי הדין מפסק נראה
 והיחיד המלא הביטוי את בחוזה לראות יש והאם זה, במקרה לבדוק יש תנאיה שאת

  הנבדקת. לעסקה
 

 שירותים סיפקו הצדדים ששני במובן ,סיטרית׳-׳דו הייתה הנידונים המקרים בשני העסקה
 הזרות, האם לחברות ופיתוח מחקר שירותי סיפקו הישראליות המערערות הדדי. באופן

 הישראליות. החברות לעובדי אופציות הקצאת של שירות סיפקו הזרות האם וחברות
 להקצאת הנוגע החברות בין כלשהו חוזה של תיעוד קיים האם לדעת, ניתן לא הדין מפסקי

 נידונה לא שהסוגיה למרות קיים. לא שכזה חוזה כי להניח ויש ולתנאיה, האופציות
 כי המיסים רשות עמדת את קיבל במשתמע המשפט בית כי נראה הדין, בפסקי במפורש

 שירותי לספק העסקה של השוק תנאי בבחינת לפיכך, נפרדות. עסקאות בשתי מדובר
 שווי מלוא עבור תשלום האם-ברהמהח לגבות נדרשת הבת-החברה ופיתוח, מחקר

  הבת.-לחברה מסוימים שירותים היא גם סיפקה האם-שהחברה העובדה אף על השירותים



 

 לתוצאה מובילה נפרדות, עסקאות בשתי מדובר כאילו המיסים, רשות שקבעה הפיקציה
 מוכנים היו קשורים שאינם צדדים לפיו תמוה לניתוח מובילה זו קביעה אבסורדית.

 אופציות מעבירה הזרה החברה שירותים. בעבור תשלום כפל ניתן בה בעסקה להיקשר
 לתשלום באופציות משתמשת הישראלית החברה ש״ח; 100 בשווי הישראלית לחברה

 הישראלית החברה ולבסוף, ש״ח; 107 הינו שלו השוק ששווי מוצר לייצר בכדי לעובדיה
 השירות של השוק שווי מלוא ש״ח, 107-ב אותה ומחייבת הזרה לחברה המוצר את מעבירה

 ש״ח 207 משלמת הזרה החברה בו מצב יוצרת זו שפיקציה בכך להבחין שלא קשה שניתן.
 העסקה כי המטרה הושגה בכך האם בלבד. ש״ח 107 הוא שלו השוק ששווי מוצר בעבור

 יחסים ביניהם שאין צדדים בין נעשתה כאילו שוק, תנאי פי על תדווח הבינלאומית
 לישראל? מחוץ רווח הסטת למנוע א85 סעיף של תכליתו הוגשמה בכך האם ים?מיוחד

 באופן הגדילה המסים רשות דנן שבמקרים הרי רווחים, הסטת למנוע במקום למעשה,
 נדרשות שהמערערות בכך לצורך, שלא המערערות של החייבת הכנסתן את מלאכותי

 הקצאתן של הכלכלי בנטל נשאו שלא למרות האופציות, שווי בגובה בהכנסה להכיר
 20המערערות. הכנסות מיסוי לכפל מהותית הדומה סיטואציה ונוצרה לעובדים,

 
 ביםר במקרים האבסורד. תא יותר בליטותמ ףא לוא קריםמ לש ספציפיותה העובדות

 כאל אליהן להתייחסו עסקאות שתי אחדל מקום יןא יכ טעון,ל מיסיםה שותר יכולה
 מחקר מרכזי היו מערערותה במיוחד. קלוש שמענ זה יעוןט לפנינו,ש מקריםב חת.א עסקה

 להן, יהה לא פיתוח.ו חקרמ ירותיש ספקל רקו ךא היה פועלן כל רות.ז חברות של ופיתוח
 אםה-החברה שהעניקה אופציותה שלהן. זרהה האם-חברהה לבדמ חרא קוחל לכ כנראה,
 כי ספק יזשהוא להיות יכול האם בת.ה-חברהה של פיתוחו מחקרה עובדיל שירותי הועברו
 תמסגרב הבת-החברה שסיפקה פיתוחו המחקר שירותיל בקשר נעשתהש בהקצאה מדובר
 הנבדק? החוזה

 
 ההוגן בתשלום כלומר זה, במקרה השנייה בעסקה כלל הכירה לא המיסים רשות בפועל,
 הישראלית. הבת-החברה של השכר בהוצאות השתתפותה בגין הזרה האם-לחברה שמגיע
 האופציות, הקצאת בגין האם-לחברה בפועל שילמה לא הבת-החברה הנראה שכפי מאחר

 אלו, סכומים לקבל זכאית האם-שהחברה לכך חוזי תיעוד כל קיים לא הנראה, כפי וכן,
-החברה ידי על האופציות הקצאת של מהמשמעות לחלוטין התעלם השומה פקיד כי נראה
 הישראלית החברה כי נראה אף )ודוק, כך בגין הישראלית לחברה בהוצאה הכיר ולא האם

 הוכרה לא האם-החברה ייד על האופציות הקצאת כך, 21זו(. הוצאה לנכות תבעה לא
 הוכרה לא וגם ופיתוח מחקר שירותי סיפוק עסקת במסגרת השירותים בעד כתשלום
-אי לסוגיית קשר )ללא בגינה בהוצאה להכיר שיש הבת,-לחברה אופציות של מכר כעסקת

  להלן(. שיבואר כפי ,102 סעיף לפי ההוצאה התרת

                                                 
 במקרה א85 בסעיף השימוש כי הטיעון, את טיעוניה שלל בין העלתה פיניסארב המערערת כי ייןלצ יש .20

 טענהה מהות את שפירט ומבלי בה דןש מבלי הטענה תא שלל משפטה יתב ס.מ כפלל ובילמ זה
 ונתכו הייתה מה בוודאות לדעת ניתן לאש למרות הדין. פסקל 23 עיףס זה נייןלע ראוו בהכרעתו,
 לבעיה מכוון מס כפל בדבר וןהטיע כי סביר ראהנ הדין, פסקב זה ענייןב פירוטה יעדרה לנוכח המערערת
 דומה. לבעיה או כאן המתוארת

 להתיר לא כללי באופן סמכות יש השומה לפקיד .בכך מה של מכשול אינו החוזי התיעוד היעדר כי יוער .21
 שומה פקיד 'נ מיכאקשוילי לרח 99/92 ה"עמ לדוגמה ראו .לבססה מסוגל ינוא שהנישום הוצאה בניכוי

 הכיר ולא שומהה פקיד מדתע את משפטה יתב יבלק שם ,105-ה (1998 דצמבר) 6/יב "מיסים" ,5 א"ת
   .הוצאתה בגין תיעוד לכ הוצג שלא בהוצאה



 

 ואילך מכאן הנישומים עבור אפשריים פתרונות
 

 נדרשות פיניסארוב קונטירהב המערערות של במצבן ישראליות שחברות לעובדה ברמע
 מס מדיניות מבחינת גם הרסנית היא התוצאה הכנסתן, על מס כפל בפועל לשלם כעת

 ההכרה שאלת עם להתמודד נדרש לא השומה פקיד כה, עד שנידונו במקרים יותר. רחבה
 הזרה. האם-לחברה הישראלית הבת-מהחברה תשלום הועבר לא שממילא מאחר בהוצאה

 את מחדש ינסחו נכון מס ייעוץ המקבלות חברות זמן. לאורך ימשך זה מצב כי לתאר קשה
 חוזר לחיוב חוזים על שיחתמו בכך קשורים צדדים מול שלהן העסקית היחסים מערכת

(agreement recharge,) האופציות שווי בגין הקשור לצד הישראלית החברה תשלם לפיהם 
 רשות כיצד ולראות להמתין נותר הישראלית. החברה לעובדי מקצה קשור צד שאותו

 בסיס יש כי לתאר קשה פניו על אך חוזר, לחיוב לחוזה יתייחסו המשפט ובתי המיסים
  ההוצאה. ניכוי את למנוע

 
 הניכוי לשלילת הרשות להעלות שתוכל אפשריות טענות שלוש ישנן כי נראה כללי באופן

 הכנסה, בייצור שהּוצאה בהוצאה כלל מדובר לא כי לטעון ניתן ראשית, החוזר. ובהחי בגין
 סביר זו, טענה תושמע אילו לפקודה. 17 סעיף לפי מותר שניכויה בהוצאה מדובר לא כלומר

 ידי על הוני, נכס המהוות מניות, או אופציות של ברכש היותר לכל שמדובר ייטען כי
 נרכשות לא המניות או שהאופציות העובדה לאור ושקל נשמע זה טיעון הבת.-החברה
 מניות או אופציות להקצאת בקשר שנעשה בתשלום מדובר כי ספק כל אין השקעה. לצורכי

 לנכות רשאיות חברות דומה, באופן הרגיל. ההכנסה ייצור הליך במסגרת כהוצאה לעובדים
 נכס מהווים עון,לט ניתן הם, גם אשר לעובדים, שי תווי לרכישת שהוציאו סכומים

 העובד. לידי מעבירה שהחברה
 

 כי הטענה שתועלה ייתכן הכלליים, המס דיני פי על לניכוי שניתנת בהוצאה שמדובר ככל
 אשר לפקודה (2)ד()102 סעיף ובפרט ההוצאה, ניכוי על האוסר בפקודה ספציפי סעיף קיים

 מניות או אופציות קצאתה בגין הישירה המעבידה החברה של בהוצאה להכיר אין כי קובע,
 הקצאת בגין הוצאה אינה זה במקרה ההוצאה שיידחה. סביר זה טיעון גם לעובדיה.

 של השכר בהוצאות חברה אותה השתתפות בגין אחרת לחברה תשלום אלא האופציות,
 כי יעלה, פשוט וניתוח בלבד סמנטית אינה זה במקרה ההבחנה הישירה. המעבידה החברה

 נועד (2)ד()102 בסעיף האיסור אחרת. כהוצאה שכר הוצאת להסוות בניסיון מדובר לא
 להגדלת בתמורה להיעשות צריכה העובד של המס בשיעור הפחתה - הטבה כפל למנוע

 אין חוזר, חיוב של במקרה הניכוי(. שלילת )בדמות המעבידה החברה של החייבת ההכנסה
 את המקצה החברה אך אה,בהוצ מכירה הישירה המעבידה החברה אמנם הטבה. כפל כל

 אותה את יום של בסופו תדווח החברות קבוצת מקבילה. בהכנסה מכירה האופציות
 כפל המקנה (,2)ד()102 סעיף לפי האסורה ההוצאה בין להקביל קשה כוללת. חייבת הכנסה
 הטבה. כפל מקנה שאינה חוזר חיוב חוזה תחת ההוצאה ובין הטבה,



 

 המשוכה והיא חוזר חיוב חוזה תחת בהוצאה להכרה נהאחרו אחת משוכה נותרה כך, אם
 המיסים רשות 22בינלאומית. עסקה כל על החל לפקודה א85 סעיף ובפרט, תכנונית-האנטי

 מנכה הישראלית שהחברה בכך לישראל מחוץ רווח להסיט בניסיון מדובר כי לטעון, תוכל
 יוכל לא א85 שסעיף סביר זאת, עם מקבילה. בהכנסה מכירה הזרה החברה בעוד הוצאה
 בגין אחרת חברה מפצה אחת חברה שבמסגרתו חוזה זה. במקרה לרשות לסייע

 של הנוקשים בתנאים בבירור עומד הראשונה, החברה של השכר בהוצאות השתתפותה
 שתיעשה קשורים, שאינם צדדים בין דומה עסקה בכלל לתאר קשה למעשה, א.85 סעיף

 מדובר מדוע להבין קשה זאת, לטעון ניתן היה לּו אפילו מכך, ויתירה אחרים. בתנאים
 של יותר נכונה בהקצאה מדובר בבירור כאשר הישראלית החברה של רווח בהסטת

 הוצאות למימון הכלכלי בנטל שנשאה היא הזרה החברה - בעסקה הכלכליות התשומות
 ברמדו לא שהוציאה. הכלכליות לתשומות מקבילה הכנסה לה להקצות הראוי ומן השכר

  המתאימים. לצדדים והתשומות ההכנסות בייחוס אלא אסורה, רווח בהסטת כאן
 

 פורמליסטי בסיס על ההוצאה תא לתקוף יכולה מיסיםה שרשות כךל בל שיםל שי את,ז עם
 מתאים חוזה היעדרב כלומר, א.85 בסעיףש ההעברה רימחי רישותד מסגרתב ותר,י וטכני
 תבקש מיסיםה שרשות יתכןי וזר,ח חיובל העסקה של השוק תנאי תא שמוכיח שוק וחקר

 ףא על ,פיניסארו קונטירה בעניין בפועל שנעשה פיכ א,85 סעיף יפ על הוצאהה את לשלול
 עיף.ס אותו מכוח ניכויה תא לשלול אויר שלא הוצאהב שמדובר העובדה

 
 

 מס מדיניות על נותאחרו ומחשבות סיכום
 

 לש ובהקמ קרהמ צער,ה מרבהל היא, פיניסארו הקונטיר לש בעניינם המיסים רשות עמדת
 סמ פירצת סוגרת המיסים שותר ראויה. סמ דיניותמ נושאב ווחט רוךא כנוןת היעדר

 מלאכה.ב העוסקים כל על יחולש המינהלי נטלה את פועלב גדילהמ ךכ בעשותהו מדומיינת,
 ביצועל שבונאיח וץייעו חוזר לחיוב חוזים לע בחתימה שפטימ ייעוץ קבלל יידרשו נישומים

 חקר ואת החוזים תא לבקר תידרש מיסיםה רשות שוק.ה נאית קנותת יפ לע וקש חקר
 שעה זאת כל העברה. מחיריל ביחס המחוקק רישותד פי לע עשונ אלוש קבועל כדיב השוק

 רשות בין מחלוקת כל הכנרא אין למעשה,ו במאום שתנהת לא סופיתה מסה שגביית
  שהוקצו. המניות וא האופציות שוויל בנוגע הנישומים לבין המיסים

 
 במסגרת שניתן תשלוםכ האופציות שוויב מיסיםה שותר כירהמ ייתהה לכתחילהמ אילו

 של האמיתית הכלכלית מהותל בהתאם תוח,ופי חקרמ ירותיש מתןל עיקריתה העסקה
 הוצאה לביסוס דרושות בלתיו רבות עלויות חסוךל היה ניתןש הרי צדדים,ה שבין העסקה

 בפסקי צועהבי בהוצאות האופציות וויש את כלולל ההתעקשות חלוקת.מ כל גביהל שאין
 עסקאות של כלכליה תוכנן לע יותרב ליליש אופןב שפיעת עוד פיניסארו קונטירה דין

  זו. בסוגיה עמדתה ישינו על ותכריז תעשתת הרשות יכ לקוות ישו , שראלבי בינלאומיות

                                                 
 יכולה הרשות .המיסים רשות מבחינת החוזה את לתקוף היחידה האפשרות אינו ,כמובן ,א85 סעיף .22

 עם .מלאכותית קהבעס מדובר יכ ולטעון, - לפקודה 86 סעיף - הכללי תכנוני-האנטי בסעיף להשתמש
 כי להראות חסיתי בקלות יתןנ שכן ,נישומים על יחודייםי קשיים להערים פויהצ לא וז טענה גם ,זאת

 אשרכ בייחוד ,מסחריים מטעמים נעשתה האם-החברה ידי על לעובדים ופציותא או מניות הקצאת
 .מקומי ופיתוח מחקר רכזמ ורק אך מהווהש ישראלית בחברהו בבורסה רתהנסח אם-בחברה ברמדו


