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  אנרגיה מתחדשת בראי היצרן הפרטי:  מאמר בנושא .1

 .בישראל" חשמל הפרטי"בנושא העוסק וה, ו לאחרונהאשר הצטרפה למשרדנ, שירה פורתמאמר מאת 
 תביעות בניהול משרדנום אודות מיפרסו .2

ח אותה מנהל משרדנו כנגד לב לבייב ונתבעים " מליארד ש2.5פרסומים אודות הצלחה בתביעה הנגזרת בסך 
 .אחרים

 תיקון לחוק רישוי עסקים בנושא הליך מזורז: עדכון חקיקה .3

 .המאפשר כעת הליך מזורז לרישוי עסקים,  תיקון חשוב– לחוק רישוי עסקים 27עדכון קצר בנושא תיקון 
 102 גליון –זיו האפט BDOמידעון אשכול המיסים של  .4

 ועוסק במספר סוגיות מיסים אשר פורסם היום,  זיו האפטBDO של מידעון אשכול המיסים של 102מצורף גליון 
 .נבחרות

 מהתקופה האחרונהעדכוני חקיקה ופסיקה  .5

מהווה הפרה של , פרסום מאמרים שעניינם תקצירי פסיקה וחקיקה ללא קבלת רשות מחברם   .א

זאת להבדיל מתמצית חדשות משפטיות . אף אם לא הושקע בהכנתם מאמץ רב, זכות היוצרים

 אשר דרך ביטויין  בלבד תהא מוגנת
 כי פרסום מאמרים באתר אינטרנט ללא קבלת אישור הכותב וללא ציון שמו מהווה הפרה של בחיפה קבעהמשפט המחוזי בית 

 .גם אם המאמרים הם סיכום של הלכות משפטיות, זכויות יוצרים
די בעיגון מינימאלי בלשון החוק כדי לדחות תביעה יצוגית כנגד רשויות מקומיות בשל פרשנותן את   .ב

  חוק ההסדרים
הליים בתל אביב דחה בקשה לאישור תובענות כתובענות יצוגיות וקבע כי פרשנות של רשויות מקומיות לעניינים מנבית המשפט 

 .את חוק ההסדרים בדבר אפשרות העלאת תעריפי ארנונה הינה סבירה
  הסכם בעל פה המגובה בהתנהלות מהווה הסכם לכל דבר  .ג

אחר מכן בהתנהלות של הנתבע מהווה הסכם מחייב בתל אביב קבע כי הסכם אשר נכרת בעל פה וגובה להמחוזי בית המשפט 
  .לכל דבר ואף חייב הנתבע בהוצאות משמעותיות לטובת התובעת

הצעה נמוכה אינה מהווה לכשעצמה עילה לדחייתה במכרז אלא רק אינדיקציה לחוסר רצינות   .ד

  שעשויה להיסתר על ידי המציע
 יכולה להשתכנע כי הצעה נמוכה ביותר של מציע אינה הצעה לא לעניינים מחוזיים בחיפה קבע כי ועדת המכרזיםבית המשפט 

  .רצינית אלא כי קיימים היו שיקולים אחרים לגובהה החריג
  

 איש וכוללת פרסומים 1,500 מופצת אחת לשבועיים לקהל של קרוב ל'ושותרשימת התפוצה של משרד אפיק 
על .  ה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרדמקצועיים לקהל הרחב בנושאים משפטיים המעניינים את הקהיל

אנא צרפו אותי "ובכותרת לכתוב com.klawafi@newsletterמנת להצטרף לרשימת התפוצה יש לשלוח מייל לכתובת 
אין האמור במייל זה מהווה ייעוץ .  יל זה לכל אדם ובלבד שלא נעשה בו כל שינוי ניתן להעביר מי". לרשימת התפוצה

  .משפטי ובכל נושא מומלץ לפנות למשרדנו על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי

  

 2010,  נובמבר24, 63גיליון 
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  אנרגיה מתחדשת בראי היצרן הפרטי: מאמר בנושא .1

בכל " קלינטק"בנושא ענף הועוסק " מכרזים"במגזין , 2010, נובמבר 18 ביום אשר פורסם ב מאמר"מצ

 .בישראל בפרט" חשמל הפרטי"וה
בו ניתן לראות גם מאמרים אחרים , ובאתר האינטרנט של יפעת מכרזים" מכרזים"המאמר פורסם במגזין 

  :של משרדנו
12=Expertid?asp.expert/new/Tenders/il.co.iprojects.www://http   

אשר הצטרפה למשרדנו לאחרונה ועוסקת בעיקר בתחום העסקאות , ה שירה פורתאת המאמר כתב

  .  הבינאומיות והחברות

  

  פרסומים אודות תביעות משפטיות בניהול משרדנו: כתבו עלינו .2

נו בתביעה הנגזרת אותה מנהל כיום משרדנו כנגד לב הצלחה של משרדאודות באתר טלנירי ב פרסום "מצ

 את ההחלטה בדבר דחיית בקשת קבוצת לבייב –ח " מליארד ש2.5לבייב ונתבעים נוספים בסכום של כ

רות רונן ובכך הסירה מכשול נוסף שופטת לחייב את התובעים בהפקדת ערובה להוצאות נתנה כבוד ה

.  והעקרוניים המצויים כיום בבית המשפט המחוזי בתל אביבאחד מהתיקים הגדולים , תיקבדרך לדיון ב

דחתה בהחלטה , אשר מונתה לאחרונה לכהונה בבית המשפט הכלכלי בתל אביב, השופטת רות רונןכבוד 

  את הפרסום ניתן למצוא גם באתרי .את טענת קבוצת לבייב כי מדובר בתביעת סרק שאין סיכוי שתתקבל

  : בקישורים הבאיםThePulseבאתר באתר לדעת ו, החדשות טלנירי
31418=id&null=mp?asp.article/marketnews/il.co.talniri.www://http 

2843=buyid&viewbuy=do?php.buy/net.ladaat.www://http   
html.38-18-13-14-11-/2010201011145169/php.index/il.co.thepulse.www://http   

  

  ליך מזורזתיקון לחוק רישוי עסקים בנושא ה:  עדכון חקיקה .3

, הינו אבן דרך חשובה, 2010,  נובמבר15ישית ביום אשר עבר בקריאה של, חוק רישוי עסקים ל27תיקון 

) אשר יבוצע כנראה בקרוב, פרסום(אף שהתיקון ייכנס ברובו לתוקף רק שישה חודשים מפרסומו ברשומות 

  .או לאחר כניסה לתוקף של תקנות על פיו
והן כמייעץ בנושאי , היועץ המשפטי לממשלה עבור רשויות מסוימותכמשרד המשמש הן כתובע מטעם 

עם בעלי אשר יש בו כדי להיטיב , אנו רואים תיקון זה כתיקון חשוב ביותר, רישוי עסקים במקרים אחרים

  .חסוך ביוקרטיה ארוכת טווחלאכיפה והעסקים מול רשויות ה
הליך קבלת . אחר תחילת הפעילות ובדיעבד מרבית מבתי העסק מגישים בקשה לקבלת רישיון רק ל,כיום

נכפה , הרישיון עלול להימשך תקופה ארוכה ובזמן זה אין לבעלי העסק ברירה אלא להפר את החוק ובפועל

כי מדובר בעבירה פלילית שלצידה ברירת , לעניין זה, יש להדגיש(על אותם עסקים סטטוס של עבריינים 

. מהיריחסית ובהליך  לבעלי העסק קבלת היתר בזמן קצר יתאפשר  לתוקף התיקון כניסתלאחר). קנס

, כך.  ורמת הסיכון בהפעלת העסקים הינה נמוכהתאפשר כאשר ההליכים אינם מורכביםההליך המזורז י

במסגרת . הוצאו מגדר ההליך המזורז עסקים טעוני רישוי שנקבעה להם חובת רישוי בחיקוק אחר, למשל

חוות דעת , תכנית עסק, מפה מצבית,  בצירוף תרשים סביבהישיון הר הבקשה לקבלתתוגשהמסלול המהיר 

  .מקדמית והצהרת המבקש על עמידה בתנאי הרישוי ואי תחולת סייגים המונעים מתן ההיתר כמפורט בחוק
ההיתר המזורז או אישור לפי , ההיתר הזמני, רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את מתן הרישיון

  . סיף תנאים לגבי עסק מסויים שבמפרט האחיד נקבעו תנאים לגבי עסקים מסוגועניין או להו
ובמקביל העסק יפעל ,  תיחשב גם כבקשה רגילה כך שבוחנים אותה נותני האישורזההגשת הבקשה בהליך 

רשות הרישוי רשאית להאריך את תוקפו של ההיתר המזורז מעת לעת ובלבד שסך . מכוח היתר מזורז

הרואה עצמו נפגע רשאי להשיג השגה בעניין לרשות הרישוי או , על פי התיקון. התקופות לא יעלה על שנה

  . ישורלנותן הא
 כל רשות מקומית לקבוע ולפרסם את התנאים הנדרשים אחת הקביעות החשובות בתיקון לחוק הינה חיוב

זאת בנוסף למפרט האחיד . אם מצאה לנכון לסווגם בהתאם לצרכי המקום, לגבי סוגי עסקים מסויימים

נט ויהיה נגיש לעיון המפרט יהיה יפורסם באינטר. ומבלי שיעוכב מתן ההיתר להפעלת העסק בהליך המזורז

  .הציבור
  .חשוב לציין כי סקירה זו הינה כללית ויש להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום רישוי העסקים בכל סוגיה

  

  102 גליון – BDOמידעון אשכול המיסים של  .4

, מידעון זה.   זיו האפטBDO של מידעון אשכול המיסים של 102התפרסם גליון , 2010,  נובמבר24, היום
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בנו על קרקע מס עסקאות מלא במכירת דירות שנ:  עוסק בסוגיות הבאות, המצורף במלואו לתפוצה זו

: איטליה, מרכז חייו של אדם יכול להתקיים בנפרד ממרכז חייהם של אשתו וילדיו, שנרכשה מאדם פרטי

קשה הגשת ב והודעות בדבר 2010הגשת הודעה על תיעוד מחירי העברה בגין שנים שקדמו לשנת 

  .מ"חובת הדיווח המקוון למע ו30.11.2010להיחשב כחברה משפחתית עד 
BDOהינה פירמת רואי חשבון המהווה חלק ,  הדוקים בקשרי שיתוף פעולהמשרדנו מצויעימה ,  זיו האפט

 מדינות ומדורגת בין חמש הפירמות הגדולות 110- הפרושה בלמעלה מBDOמהרשת הבינלאומית 

  . בישראל

  

  מהתקופה האחרונהסיקה עדכוני פ .5

מהווה הפרה של , פרסום מאמרים שעניינם תקצירי פסיקה וחקיקה ללא קבלת רשות מחברם  .א

זאת להבדיל מתמצית חדשות משפטיות . אף אם לא הושקע בהכנתם מאמץ רב, זכות היוצרים

 אשר דרך ביטויין  בלבד תהא מוגנת
מרדכי , דן פיק, מ"בע) 1997( חיים פסגות סוכנות לביטוח. ד.פ'  הילה פורת נ454-07א "ת[

  ]כבוד סגן הנשיא השופט גדעון גינת, בית המשפט המחוזי בחיפה, 14.11.10, שינהאוט

  
 ,טענוהנתבעים . של התובעת עטה מאמרים פרי 173 פרסמה באתר האינטרנט שלהביטוח סוכנות 

   .וד היצירתיות משפטיות ובהיעדר יסבהיותם תמצית של חדשות, כי המאמרים אינם מוגנים
התובענה עסקה ביצירות , שכן(בהתאם להוראות הדין הישן , בית המשפט קיבל את התביעה וקבע

על אף היותם תקצירי , כי המאמרים, ) הוא שחל עליהן,אשר הוחלף לאחרונה, אשר החוק הישן

ושקע עונים להגדרת היצירתיות נוכח המאמץ אשר ה, חקיקה וריכוז הוראות חוק והלכות, פסיקה

זאת להבדיל מעובדות וחדשות היום אשר אינם מוגנים בזכות . גם אם היה זה במידה מועטה, בהם

נפסק כי היות והמאמרים פורסמו ללא הסכמתה של התובעת , על כן. להוציא דרך ביטויים, יוצרים

ת הזכו, היינו(כולן , הרי שיש בכך פגיעה בזכויות היוצרים של התובעת, )ואף ללא ציון שמה(

  ). הכלכלית והמוסרית כאחד
בקביעת סכום הפיצויים ללא הוכחת , כי בהתאם לחוק הישן, קבע בית המשפט, לעניין גובה הנזק

אשמתו של , סוג היצירה, ך ההפרותמספר ההפרות ומש, יש ליתן את הדעת לעוצמת ההפרה, נזק

ו לספור את מספר אין עלי, ש לפסוק פיצויים"בבואו של ביהמ. המפר וגודלו של העסק המפר

  .נפגעור שאההפרות אלא את מספר סוגי הזכויות 
  

די בעיגון מינימאלי בלשון החוק כדי לדחות תביעה יצוגית כנגד רשויות מקומיות בשל   .ב

  פרשנותן את חוק ההסדרים

', מרכז השלטון המקומי בישראל ואח' נ'   לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ואח101/09מ "ת[

כבוד , יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים-בית המשפט המחוזי בתל אביב, 15.11.2010

  ]השופטת רות רונן

  
ן נטען כי בה, בקשות לאישור תובענות כתובענות יצוגיות נגד הרשויות המקומיותבית המשפט דחה 

ם הרשויות המקומיות מעדכנות את שיעורי הארנונה שהן גובות ביתר ולא בהתאם לחוק ההסדרי

וזאת בשל פרשנות מוטעית , 1992-ג"תשנ, )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(במשק המדינה 

 לחוק 7שהינו מרכיב בנוסחה לחישוב העדכון הקבועה בסעיף , "מדד השכר הציבורי"של המונח 

  . ההסדרים
ידי -בית המשפט החליט לדחות את הבקשות וקבע שיהא זה מספיק אם לפרשנות שננקטה על

ת המקומיות יהיה עיגון מינימאלי בלשון החוק כך שאפשר יהיה לראות בה פרשנות אפשרית הרשויו

ובענייננו נקבע כי אפשר יהיה לראות בטבלת המחירים השוטפים ככזו שמבטאת . של לשון החוק

  .מדד ומתיישבת עם תכלית חוק ההסדרים
  

  הסכם בעל פה המגובה בהתנהלות מהווה הסכם לכל דבר  .ג

 .Blenheim Properties Group Ltd, יגאל אהובי' מ נ"בע) 1960(צ השקעות . חבס ח1977-08א "ת[

  ]גונן-מיכל אגמון' כבוד השופטת דר, יפו-בית המשפט המחוזי בתל אביב, 14.11.2010

  
העוסק ברכישת תיקי נכסים ליזם  לשם כך  ופנתה ביקשה למכור אחזקותיה במיזםהתובעת
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בה , ליזםהתובעת מנהל  בין ל פהההסכם נכרת בשיחה בע. באמצעות ארגון קבוצות רוכשים

לאחר שלא השיגו מימון ולאחר .  לרכוש את מניות החברה ביחד עם חברה אחרתהיזםהתחייב 

בית המשפט . חוזה מחייבנכרת לכך שהנתבעים שהופעלה זכות סירוב ראשונה בחברה התכחשו 

ייבים מכיוון שלא נחתם הסכם וקבע כי דחה טענת הנתבע כי מסמכים בכתב אשר הוציא אינם מח

לרבות משלוח מכתבים לבעלי המניות להפעלת זכות הסירוב הראשונה (מהתנהלות הנתבעים 

  .  עולה כי נכרת הסכם מחייב) שלהם
 התובעת בשיעור של בשכר טרחתאחד הדברים החשובים בפסק הדין הינו דווקא חיוב הנתבעים 

אשר עשוי לשלוח מסר ברור כנגד אנשים המעדיפים התדיינות , סכום חסר תקדים, ח" מליון ש1.3

   .משפטית על פני עמידה בדרישות החוק
  

הצעה נמוכה אינה מהווה לכשעצמה עילה לדחייתה במכרז אלא רק אינדיקציה לחוסר רצינות   .ד

  שעשויה להיסתר על ידי המציע

, 27.10.2010, ית כרמיאלעירי' מ נ"בע) 1995(  התאמה השמה ומידע 23975-08-10) 'חי(עתמ [

  ]כבוד השופטת יעל וילנר,  בחיפהבית המשפט לעניינים מינהליים

  
כאשר במהלכו זומנו לשימוע המציע שהצעתו הייתה הנמוכה ביותר וכן ,  מציעים13למכרז ניגשו 

") ל"משכ(" הסופית של החברה למשק וכלכלה ההמלצת. המציע שהציע את ההצעה הבאה אחריה

המציעים הגישו הצעות הפסדיות וכי תומחרו בחסר באופן שני  הייתה כי ת המכרזאשר ניהלה א

העירייה התרשמה כי המציע , ואולם. המעלה חשש לפגיעה בזכויות עובדים או לאי מילוי במלואן

ל ולאור הבהרות אשר "הזול ביותר מסוגל לעמוד בתנאי המכרז ולקיימם וזאת בניגוד להמלצת משכ

אשר טען בין היתר כי אמנם הרווח מההתקשרות עם העירייה אינו גדול אך , קבלו מפי המציענת

קליטת עובדים מקומיים , פוטנציאל להתקשרויות עתידיות: הובאו בחשבון נתונים נוספים כגון

 כי הצעה , בין היתר,בית המשפט דחה את העתירה וקבע. ועודקיימים אשר עברו הכשרות 

 לא  נימוק כשלעצמו אך, ה בלבד לחוסר רצינותה של ההצעהגירעונית יכול ותהווה אינדיקצי

ואין , קיימים למציע שיקולים לגיטימיים לתמחר נמוך את הצעתו, לעיתים,  שכן.לפסילת ההצעה

עוד קבע בית המשפט כי העירייה איזנה . כדי להעיד על חוסר יכולתו לעמוד בהצעה, בהכרח, בכך

ונתנה משקל משמעותי ביותר לבחינת , שעמדו לנגד עיניהכראוי בין מכלול השיקולים הרלוונטים 

  .יכולתו של המציע להקפיד על זכויות העובדים
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 חדשות שוק ההון 

 אין מקום לקבוע כי תביעת איש העסקים סינבטי נגד לבייב היא תביעת סרק: ש"ביהמ
שהייתה בעלת זכויות כריית זהב בקירגיסטאן ובה  ,  . S.H.Gכי לבייב השתמש בחברת  ,  בין היתר ,  סינבטי טוען 

וכי לבייב גרם במכוון לפשיטת ,  כמכשיר לפירעון חובותיו האישיים לבנקים ולאוליגרכים ברוסיה,  בלבד  50%החזיק 

 הרגל של החברה כדי להעביר הזכיונות למקורביו
 09:58, 19/11/10 | מערכת טלנירי

: וקבוצת החברות בשליטתו כשקבעה )   ישראלאפריקה הבעלים של ( דחתה את טענות לבייב ,  רות רונן ,  שופטת המחוזי 

מדובר בתביעה שהוגשה נגד לבייב  ".  בשלב זה לא ניתן לקבוע כי התביעה חסרת בסיס וכי אין כל סיכוי שהיא תתקבל " 

 .מיליארד שקל 2.5וכנגד דירקטורים בקבוצה בסך 

 

ניתן לקבוע בשלב זה )  שהחברה בחרה לשלם עבורה את הוצאותיה ( אינני סבורה כי ככל שהדבר נוגע לקבוצת לבייב  " 

כך קובעת שופטת בית משפט המחוזי בתל אביב רות   –"  של הדיון כי מדובר בתביעת סרק שאין כל סיכוי שהיא תתקבל

בבקשה לאישור תביעה נגזרת שהגיש איש העסקים בני סינבטי באמצעות ,  בדיון שהתקיים בסוגיית הפקדת ערובה,  רונן

קבוצת לבייב ומנהלים  ,  נגד לב לבייב,  ממשרד נשיץ ברנדס ,  ד גד נשיץ "מן ועו'ממשרד אפיק תורג ,  מן 'ד שלומי תורג" עו 

 . אחרים בקבוצה

 

הבעלים של ( טען סינבטי בין היתר כי לבייב  ,  המתפרסת על מאות עמודים ובהם פירוט העובדות ,  בבקשה על נספחיה 

, בלבד   50%שהייתה בעלת זכויות כריית זהב בקירגיסטאן ובה החזיק  ,  . S.H.Gהשתמש בחברת  ,  ) אפריקה ישראל 

כמכשיר לפירעון חובותיו האישיים לבנקים ולאוליגרכים ברוסיה וכי לבייב גרם במכוון לפשיטת הרגל של החברה כדי  

 .להעביר הזכיונות למקורביו

 

" קובעת השופטת רונן ,  בהמשך לדיון שהתקיים השבוע ,  בהחלטתה  אין חולק כי לחברה היו זיכיונות לכריית זהב  : 

אין גם חולק כי החברה איבדה משוויה כתוצאה מכך  .  וכי כיום הזיכיונות הללו אינם עוד בידיה ,  במדינת קירגיסטאן 

 )".כאשר יש מחלוקת תהומית בין הצדדים ביחס לשווי החברה בעבר(

 

אין מקום לקבוע כי ,  כאשר חברה מאבדת את כל רכושה ונותרת ללא כל רכוש " השופטת מדגישה בהחלטתה כי  

 ".היא תביעת סרק, התביעה המוגשת נגד המנהלים השולטים בחברה ביחס לכך

 

, אולם .  ניסו בתשובתם לבקשה להסביר איך לגישתם איבדה החברה את הזיכיונות ,  חברי קבוצת לבייב ,  הנתבעים 

" קובעת השופטת רונן בהחלטתה  בשלב זה לא ניתן כאמור לקבוע כי התביעה חסרת בסיס וכי אין כל סיכוי שהיא  : 

 ".תתקבל

 

, . S.H.Gהוא צירף לחברת    2006ובשנת  ,  סינבטי החל לפעול בשנות התשעים בקירגיסטאן בתחום של כריית זהב 

כמו גם להיעזר בקשרי לבייב בשיווק ברחבי ,  חברות מקבוצת לבייב על מנת שישמשו משקיעות ויסייעו בהפקת הזהב 

נישלה קבוצת לביב ,  לאחר שהשליטה הועברה לקבוצת לבייב.   מערביתבורסהדובר והוסכם כי החברה תונפק ב.  העולם

לאחר תקופה הודיעה  .  מנעה ממנו גישה לחברה והסתירה מידע אודות הנעשה בחברה ,  את סינבטי מניהול החברה 

כי חברות זרות  ,  בדיעבד הסתבר .  כי החברה איבדה את כל הזכיונות ונכנסה להליך פשיטת רגל בקירגיסטן ,  במפתיע 

 .לאחר שסינבטי נושל מהחברה המשותפת, המשויכות למקורביו של לבייב ממשכות בפעילות כריית הזהב בקירגיסטאן

 

כי לבייב ,  טוען סינבטי,  מן ומשרד נשיץ ברנדס'אשר הוגשה על ידי משרד אפיק תורג,  בבקשה לאישור התביעה הנגזרת

כאשר לבייב מנצל את פירוק החברה  ,  . S.H.Gוהחברות שבבעלותו גרמו בהתנהלותם לירידה חדה בשווייה של  

 . מיליון דולר שלבייב נטל מבנק רוסי 400המשותפת לתשלום הלוואה פרטית שלו של 
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אחד המשפטים המרתקים את ,  הבקשה לערובה להוצאות נדחתה ובחודשים הקרובים יתקיים באולמה של השופטת רונן

השופטת רונן מונתה לאחרונה לבית המשפט הכלכלי בתל אביב וסומנה כמי שעומדת להיות אחת  .  הקהילה העסקית 

 .השופטות המובילות בתחום החברות והמשפטים הכלכליים

" מסר ,  מניות הנחשב כמומחה בתחום הסכסוכים בין בעלי  ,  מן ' ד שלומי תורג " עו  המדובר במקרה קלאסי של פגיעה  : 

כולל בתוכו הוראות חדשות ונרחבות   2000חוק החברות משנת .  בבעלי מניות בחברה על ידי בעל השליטה האפקטיבית

 ".לטיפול במקרים כאלה אשר כעת יעמדו בפני בית המשפט בעת מתן החלטתו
 
 

 כל הזכויות שמורות - www.talniri.co.ilהודפס מאתר טלנירי בכתובת 
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משום  אין לראות במידעון. ונועדו להפניית תשומת לב בלבד, סוגיות המס הנזכרות במידעון מובאות באופן כללי ותמציתי

  .תחליף לחוות דעת ואין להסתמך על תוכנו ללא קבלת ייעוץ ספציפי

- 1  - 

  2010 נובמברב 24

  102' גיליון מס -מידעון אשכול המסים 

  ,קוראים נכבדים

  :כלולה התייחסות לנושאים המפורטים להלן 102במידעון 

  שנרכשה מאדם פרטימלא במכירת דירות שנבנו על קרקע מס עסקאות  -1חוזר 

ועקב כך הוציאה חשבונית כי חברה קבלנית שרכשה קרקע ממי שאינו עוסק , נפסק אוסיף השקעות ופיתוחבפרשת 

  .חייבת לשלם מס עסקאות בגין מלוא התמורה המתקבלת על ידה ממכירת דירות המגורים שבנתה על הקרקע, עצמית

  מרכז חייו של אדם יכול להתקיים בנפרד ממרכז חייהם של אשתו וילדיו -2חוזר 

 הםדם יכול להתקיים בנפרד ממרכז חיימרכז חייו של אש לכך את הסכמתו המחוזי ש"ביהמ הביע ,משה הלפמןד "פסב

  .לפקודה 1סעיף לעניין עשויות להיות השלכות גם בעת בחינת מעמדו של יחיד כתושב ישראל  אמורל. של רעייתו וילדיו

  2010תיעוד מחירי העברה בגין שנים שקדמו לשנת על הודעה  הגשת: איטליה -3חוזר 

וזאת בתנאי , להימנע מקנסות במקרה של התאמת מחירי העברה ניתן ןלפיה, באיטליה ותקנות הוראת חוק ופורסמ

  .דווח מראש לרשויות המסתיעוד ה יומו שלקו, ד של הוראות מחירי העברה באיטליההנישום עומד בדרישות התיעוש

  :הודעות

 30.11.2010הגשת בקשה להיחשב כחברה משפחתית עד  -

ת מוגשת לרשות המסים עד לתום חודש נובמבר צריכה להיו 2011בקשה להיחשב כחברה משפחתית בשנת המס 

הפסדי הון /רווחי" העלאת"לסיווג החברה כחברה משפחתית יכולות להיות השלכות מס מיוחדות לעניין . 2010

  .2011הפסדים אלה ימומשו בשנת /אם וככל שרווחים, מהחברה המשפחתית ליחיד

  מ"חובת הדיווח המקוון למע -

ר אשר אינו ערוך "מלכ, עם זאת. מ"עובדים חייב בדיווח מקוון למע 300סיק מעל ר המע"מלכ, 1.1.2011יום החל מ

רים המבקשים דחייה "כל המלכ ,לפיכך. המנהל רסםפרשאי לבקש דחייה בטופס ש, לדיווח מקוון מבחינה טכנולוגית

, 25.10.2010ביום נפנה את תשומת הלב לכך ש, בנוסף .מונה האזוריולשלוח אותו למאת הטופס  מתבקשים למלא

  .רים ומוסדות כספיים"י מלכ"שינויים בנוגע לדיווח מקוון עה מרכז אתר שא מסמךרשות הפרסמה 

  "חברה מפרה"הודעת רשות התאגידים בעניין  -

של סנקציות כספיות ולא  ופירוטים ובו הסברים, החברות מכתב לציבור תאגידיםה ותלאחרונה נשלח על ידי רש

או לא הגישה /שלא שילמה את האגרה השנתית ושיוטלו על חברה מפרה ) רשמי הרשםאי ביצוע רישום במ(כספיות 

. יום ממועד רישום ההתראה במרשם החברות 30תוך  הטעון תיקוןלאחר שלא תיקנה את  וזאת ,ח שנתי במועד"דו

     .ץ כאןלחלעיון בנוסח מכת הרשם 
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  שנרכשה מאדם פרטימלא במכירת דירות שנבנו על קרקע מס עסקאות  -1חוזר 

, במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי בידי מי שאינו עוסקכי , קובע 1976-ו"התשל, תקנות מס ערך מוסףל ב6סעיף 

חשבונית מס אזי חלה עליו חובה להוציא , הוא עוסק הקונה אם .חייב בתשלום המסיהיה הקונה , ר או מוסד כספי"מלכ

  .במקום המוכר עצמית

 קרקעאשר רכשה  ,עוסקת ביזום ובנייה במקרקעיןדובר בחברה ה) 1169/07מ "ע( אוסיף השקעות ופיתוחבפרשת 

החברה חשבונית מס עצמית בשל הוציאה , ל"ב הנ6ובהתאם להוראות תקנה , לאור האמור. מיחידים שאינם עוסקים

  .הכלול בחשבונית העצמית תשומותהמס את וניכתה , ישת הקרקע על פיה דיווחה על עסקת הרכישהרכ

לא שילמה , לייעוץ משפטי שקיבלהובהתאם , קרקע פרוייקט דירות מגורים למכירהה הקימה החברה על, מאוחר יותר

  .קרקעעל ההפרש שבין מחיר מכירת הדירות לבין מחיר רכישת האלא רק , מ על מלוא מחיר הדירות בעת מכירתן"מע

במכירת דירת מגורים בידי עוסק במקרקעין כי  ותהקובע, לחוק) ב(5הוראות סעיף חלות על המכירה כי , החברה טענה

  .לבין מחירה בעת הרכישה המס עליה יהיה מההפרש שבין מחירה בעת המכירה, שרכש אותה ממי שאינו עוסק

מ על "להטיל מע נהמטרתו היש נה אחד עם תכלית חוק מס ערך מוסףהדרך שבה נהגה עולה בק, החברהת לפי עמד

מ בגין מלוא תמורת "מע תשלום, לגישתה. על תוספת ערך שתורמת היחידה המשקית בפעילותה, מוסף בלבדהערך ה

  .מכירת הדירות מנוגד לעיקרון ההקבלה וגורם להטלת כפל מס

דירות מגורים רכישת לחוק הן הוראות מיוחדות המתייחסות ל) ב(5כי הוראותיו של סעיף , מ"עטען מנהל מ, לעומתה

  . ולא לרכישת קרקע, בלבד

לחוק מהווה הסדר מיוחד שאין להרחיבו מעבר ללשון  5כי סעיף , קבעמ ו"קיבל את עמדת מנהל מע בית המשפט

למכירתה של דירת מגורים , באופן חד משמעי, חוקקהתייחס המ, לחוק) ב(5במסגרת סעיף . המחוקקהברורה בה נקט 

  . ולא לקרקע

  .כי החברה חייבת לשלם מס עסקאות בגין מלוא התמורה ממכירת הדירות, על סמך האמור נפסק

אנו ממליצים להתעדכן בהתפתחויות , לפיכך. בכוונת החברה לערער על פסיקה זו לבית המשפט העליון, ככל הידוע לנו

ולפרשנות שונה של בית , לתוצאות מס לא כלכליות מסוימיםבמקרים , פסק דין אוסיף עלול לגרום שהרי, בעניין זה

  .יהיו השלכות רחבות מאוד, אם וככל שתינתן, המשפט העליון
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  מרכז חייו של אדם יכול להתקיים בנפרד ממרכז חייהם של אשתו וילדיו -2חוזר 

לבחון  עלינו ,ישראל לצורכי מסנחשב לתושב  אדם אםבבואנו לבחון  ,ת מס הכנסהלפקוד 1בהתאם להוראות סעיף 

מצבעים  והכלכליים והחברתיים של, לבחון האם מכלול הקשרים המשפחתיים יש ,כלומר .בישראל הינו האם מרכז חייו

  .קתו לישראלעל זי

גורמת בהכרח לקביעת  משפחתו הקרובה של יחיד בישראל הימצאותהאם  ,אחת הסוגיות העולות לא אחת לדיון הינה

 הלפמןה שאלת זכאותו של נדונ )880-08מ "ע( משה הלפמן בפסק דין שניתן בעניין. מעמדו כתושב ישראל לצורכי מס

  .לפקודה 11בהתאם להוראות סעיף  להנחה במס כתושב ערד שהינו ישוב מזכה

ועבר לגור  באתר עבודה בסמוך לערדד החל לעבו ,ומאז 1994תו וילדיו עד לנובמבר יהלפמן התגורר בבנימינה עם רעי

, השבוע בדירה בערד אותה שכרתגורר במהלך הוא מ. השתנתה שגרת חייו ,ערדמאז המעבר ל כי, טען הלפמן .בה

, ואולם. פיתח חוג חברים בערד וזאת במקביל להתרופפות קשריו החברתיים בבנימינה, מקיים בה אורח חיים מלא

  .והוא נהג לבקרם בבנימינה בסופי שבוע רעייתו וילדיו נותרו בבנימינה

 הינו בערד של הלפמן האם מרכז חייו בשאלה בית המשפט דן, להטבות מס זכאיעל מנת להכריע בשאלה האם הלפמן 

ולפיכך אינו זכאי  ,האחד בערד והאחר בבנימינה - " מרכז חיים כפול" הלפמןכי ל ,פסקנ .לפקודה 11לעניין סעיף  אם לאו

הינו  לפקודה 11זכאות להטבות המס מכוח סעיף תנאי ל, בהתאם לפסק הדין. וענקות לתושבי ערדלהטבות המס המ

  . עם משפחתו בבנימינה נקטע בעת שהייתו של הלפמןהמקרה הנדון קיומו של מרכז חיים יחיד ורצוף אשר בנסיבות 

חייו של אדם יכול להתקיים  שמרכזנכון היה להסכים לכך חשיבותו של פסק דין זה מתבטאת בעובדה שבית המשפט 

שבותו של אדם במקרים ולקביעה זו של בית המשפט חשיבות רבה לבחינת ת. בנפרד ממרכז חייהם של אשתו וילדיו

  .מרכז חיים יחיד ורציף בהכרח ינה דורשתשכן בחינה כאמור א, בהם יחיד עוזב את ישראל אך משפחתו נותרת בישראל

לבחון את תושבותו של נישום לצורכי מס בהתאם לזיקותיו האישיות אך לעיתים במנותק העיקרון לפיו יש כי , ראוי לציין

  .מחזק גישה זופסק הדין בעניין הלפמן . ממשפחתו הקרובה כבר אומץ בפסיקה הישראלית
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חובה להגיש הודעה רשמית על קיומו של תיעוד מחירי העברה בגין שנים : איטליה -3חוזר 

  2010שקדמו לשנת 

ניתן להימנע  ,)בהתאמה 2010וספטמבר  2010בחודשים יולי ( באיטליה ותקנות שפורסמו וראת חוקבהתאם לה

 Transfer Pricing - במקרה של התאמת מחירי העברה ) מהתאמות המס 200% עד 100%בשיעור של (מקנסות 

Adjustments )ות על ידי הנישום עם צדדים התאמות הנעשות על ידי רשויות המס למחיר השוק של עסקאות המבוצע

  :בהתקיים שני תנאים, )קשורים

 ;ד של הוראות מחירי העברה באיטליההנישום עומד בדרישות התיעו .1

 .דווח מראש לרשויות המס, תיעוד כאמור יומו שלק .2

  :הכוללת שני חלקים עיקריים) רופיבהתאם לגישת האיחוד האי(תקנות מפרטות את חובת התיעוד ה

רק מידע הקשור לישות  ולא(כולל מידע כללי ורלוונטי לכלל הישויות בקבוצה  -) Masterfile(החלק העיקרי  .1

פירוט עסקאות בין , מדיניות הקבוצה בנושא מחירי העברה, אסטרטגיה עסקית, תיאור עסקי, ובין השאר )האיטלקית

 .פירוט הפונקציות והסיכונים אשר נושאים בהם הצדדים וכדומה, צדדים קשורים

היקף העסקאות הנעשות , בין השאר, כולל - ) Country-Specific Documentation(הקשור באיטליה החלק  .2

ניתוח פונקציונאלי של  ,אור התנאים החוזיים בין הצדדיםיכולל ת(ניתוח השוואתי של מחירי השוק , באיטליה

  .ועוד) מותפירוט העסקאות הדוופירוט שיטות ההשוואה אשר נבחרו להוכחת מחיר השוק , העסקאות

למשל הישות האיטלקית הינה חברת (קומה של הישות האיטלקית בקבוצת החברות יאופי התיעוד משתנה בהתאם למ

  ).מוסד קבע של חברה זרה וכדומה/סניף ;חברה בת בקבוצה ;האחזקות בקבוצה

ניתן  ,טנהת או קבמידה והנישום נחשב כישות בינוני. כי חלה חובה לעדכן את התיעוד על בסיס שנתי, עוד נקבע

  . כל שנה שלישית, בעדכון, להסתפק לגבי חלק מהתיעוד

  .ימים מיום הבקשה 10יש להגישו תוך  ,התיעוד מתבקש על ידי רשויות המסבמידה ו

המוגש במהלך (במסגרת הגשת דוח המס  מסוריש ל, 2010הודעה רשמית בדבר קיומו של תיעוד מחירי העברה לשנת 

יש להגיש , 2010ת בדבר קיומו של תיעוד מחירי העברה הנדרש לשנים שקדמו לשנת הודעה רשמי). 2011שנת 

  .2010בספטמבר  29 -יום החל מ 90תוך באיטליה לרשויות המס 
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