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החלטת בית המשפט העליון בעניין מיסוי של עסקאות
למתן שירותים בשיטת ה ""Cost Plus
מאי 2018
לקוח/ה יקר/ה,
הרינו לעדכנך כי ביום ה 22-באפריל  ,2018ניתן פסק דין של בית המשפט
העליון 1בעניין קונטירה ואחרים בערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי
)קישור למבזק הקודם שפורסם( באשר לאופן המיסוי של עסקאות בין חברות
קשורות הפועלות בשיטת ה "Cost Plus" -המעניקות אופציות לעובדים.
השאלה המרכזית שעמדה בבסיס הערעור היא האם יש לכלול את עלות
הקצאת האופציות שהקצתה החברה האם )חברה אמריקאית פרטית( לעובדי
חברת הבת )חברה ישראלית פרטית( כחלק מהסכום הכולל את עלות אספקת
שרותי מחקר ופיתוח )להלן" :בסיס העלות"( שעל פיו מחושב הרווח לצרכי מס
במסגרת עסקת ה ."Cost Plus" -שאלה נוספת שנידונה בערעור היא האם
עצם גילום שווי האופציות בבסיס העלות מקנה לחברה הבת את הזכות לנכות
מההכנסה לצרכי מס את ההוצאה בסך שווי האופציות.
להלן עיקרי הדברים שנידונו בפסק הדין:

•

נקבע כי יש לכלול בבסיס העלות את עלות הקצאת האופציות
לעובדים -ההנחה המרכזית ששימשה בסיס לקביעה זו היא כי
אופציות לעובדים הן בגדר שיטת תגמול ,המהוות על פי טיבן
הוצאות הכרוכות באספקת שירות ולכן יכללו בבסיס העלות.
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•

נקבע כי אין להתיר בניכוי את עלות הקצאת האופציות כהוצאה-
נקבע כי עלות הקצאת האופציות לעובדים היא הוצאה בייצור הכנסה
כמשמעה בסעיף  17לפקודת מס הכנסה ולפיכך על דרך הכלל תהא
מותרת בניכוי לצרכי מס .על אף האמור ,הוראותיו הספציפיות של
סעיף )102ד( לפקודה ,המפרטות כללי ניכוי הוצאות באופן ספציפי
כאשר מדובר בהקצאת אופציות לעובדים ,גוברות על ההוראה
הכללית שבסעיף  17לפקודה.

•

בית המשפט העליון קיבל את עמדת רשות המיסים לפיה שיעור
הרווח )אחוז מבסיס העלות( לצרכי מס יהא  9.1%ולא - 7%
שיעור הרווח ) (7%הנקוב בעסקה חושב על בסיס עלות אשר לא
כלל את עלות הקצאת האופציות ונע בתוך הטווח המקובל לעסקאות
מחירי העברה .עם זאת ,אם מוסיפים את עלות הקצאת האופציות
לבסיס העלות ,הרווח שדווח למס בפועל חורג משמעותית מהקצה
התחתון של הטווח המקובל .בהמשך לאמור ,בית המשפט קיבל את
עמדת רשות המיסים כי יש להחיל את הוראת תקנה )2ג( לתקנות2

הקובעת כי עסקה החורגת מהטווח המקובל תמוסה על פי הערך
החציוני של התפלגות מחיריהן של העסקאות הדומות הנבחנות
במסגרת חקר תנאי השוק.

לסיכום ,בית המשפט העליון דחה את ערעורה של קונטירה ואחרים וקבע כי יש
לכלול בבסיס העלות את שווי הקצאת האופציות לעובדים .בנוסף ,בית המשפט
העליון קיבל את עמדת רשות המיסים לפיה תמוסה העסקה בשיעור רווח גבוה
יותר ,וזאת מאחר שאי הכללת שווי האופציות בבסיס העלות הביאה לכך
שהמחיר ששולם בפועל במסגרת העסקה חרג מהטווח המקובל בהתאם
לעבודת מחירי העברה.
לעיון בפסק הדין לחץ כאן
צוות מחלקת המיסים עומד לרשותך לצורך שאלות ,ביאורים והבהרות.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת המיסים במשרדינו.

לידיעתכם ולהיערכותכם בהתאם,
מחלקת מיסים
 KPMGסומך חייקין
פרסום זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו מתן ייעוץ או מתן חוות
דעת
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