
 פסיקה חדשנית בנוגע להיבטי המס ברכישה עצמית של מניות

 קנובל בלצר סוראיה ושות', רואי חשבוןהכותבים: משרד 

בית המשפט המחוזי בחיפה קבע לאחרונה כי גישתה של רשות המיסים בכל הקשור לסיווג עסקאות של רכישה 

ן המיסוי של בעלי המניות הנותרים בחברה, אינה תואמת עקרונות יסוד עצמית של מניות על ידי חברה ולאופ

בדיני המס ואין לקבלה. להחלטה זו עשויה להיות השפעה משמעותית על מגוון רחב של חברות, לרבות  בדיוני 

 שומות המתנהלים בימים אלה.

 השאלה המשפטית

האם מצב  -תוצאות המס הנובעת מפעולה זו? באופן ספציפי מהן  - חברה מבצעת רכישה עצמית של מניות

 דברים זה מקים אירוע מס לבעלי המניות הנותרים אשר מניותיהם לא נרכשו? 

 העובדות

היא בעלת נכס מקרקעין בנהריה, המשמש כבית אבות. לחברה ), "החברה" חברת בית חוסן בע"מ (להלן:

התקשרה החברה  2013הכנסות שכירות אשר מקורן בהשכרת המבנה לצד ג' המתפעל את בית האבות. בשנת 

 7בעסקת קומבינציה לגבי חלק משטח המקרקעין שברשותה. במסגרת עסקה זו, קיבלה החברה בתמורה 

. החברה מוגדרת כ"איגוד מקרקעין" כמשמעות 2016שלוש דירות בשנת דירות בבניין שנבנה, מתוכן מכרה 

). לחברה "חוק מיסוי מקרקעין"(להלן:  1963 –לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג  1מונח זה בסעיף 

נטלה החברה הלוואה לצורך  2013ארבעה בעלי מניות, אשר אחד מהם היא הגב' ציפורה נוישטאט. בשנת 

ת של מניותיה של הגב' נוישטאט. רכישה זו יצאה לפועל על רקע חילוקי דעות בין הגב' נוישטאט רכישה עצמי

 להגשת תביעות הדדיות.  2012ליתר בעלי המניות בחברה, אשר אף הובילו בשנת 

) שומות בצו לחברה וליתר בעלי המניות בגין עסקת "המשיב"הוציא פקיד שומה עכו (להלן:  10.12.2018ביום 

ישה העצמית, הוצאות שכר עבודה פיקטיביות וחיוב בעלי המניות על משיכת כספים מהחברה. על שומות הרכ

 ) את ערעורם נשוא פסק הדין להלן.  "המערערים"אלו הגישו החברה ובעלי המניות הנותרים  (להלן: 

 רקע כללי 

פעולה המבוצעת על ידי ) היא Share Buybackאו   Stock Repurchaseרכישה עצמית של מניות חברה (

מניות אשר הוצעו בעבר על ידי החברה והיוו  –כולם או חלקם  –החברה עצמה, בה היא רוכשת מבעלי המניות 

חלק מההון המונפק שלה, תוך שימוש בעודפים העומדים לרשותה. ישנם שיקולים שונים לביצוע פעולה של 

הדיפת השתלטות עוינת על החברה, העברת מסר  רכישה עצמית, בין היתר, שינוי במבנה ההון של החברה,

מרגיע לציבור המשקיעים, הגדלת הרווח למניה והתשואה להון, שינוי יחס האחזקות בין בעלי המניות ללא צורך 

 לבצע עסקאות מכירה וקנייה של מניות בין בעלי המניות בחברה, ועוד. 

לחוק  1לוקה", "רכישה" וכן "דיבידנד" (סעיף ) מגדיר "ח"חוק החברות"(להלן:  1999חוק החברות, תשנ"ט 

החברות) באופן המאפשר פעולה של רכישה עצמית של מניות על ידי החברה, תוך קביעה כי רכישה עצמית 

מהווה חלוקה של רווחי החברה לפי דיני החברות ובהתאם לכך כפופה לעמידה בתנאי "מבחן הרווח" ובמבחן 

לחוק החברות. התוצאה הנובעת מפעולת הרכישה העצמית היא  302"יכולת הפירעון"  כהגדרתם בסעיף 

שהמניות הנרכשות אינן עוד חלק מההון המונפק של החברה (הן נמחקות או הופכות ל"רדומות", כלומר אינן 

כפועל יוצא, שיעור האחזקה של כל אחד מבעלי המניות מקנות זכויות כלשהן כל זמן שהן בבעלות החברה). 

באופן יחסי לאחזקותיו, אך מנגד שווין הכלכלי של המניות המוחזקות על ידם פוחת לאור הנותרים עולה 

  ההפחתה בעודפי החברה, ששימשו לצורך רכישת המניות על יד החברה.



במישור דיני המס, לאור הדמיון הקיים בין האופן והתנאים לחלוקת דיבידנדים בחברה לבין האופן והתנאים 

נבחנו לאורך השנים היבטי המס של פעולת רכישה עצמית תוך בחינת השאלה האם לביצוע רכישה עצמית, 

רכישה עצמית צריך שתהיה זהה בתוצאת המס לחלוקת דיבידנד או שמא יש להתייחס אליה כאל אירוע שיש 

 לחייבו במישור ההוני בלבד. 

מכלל בעלי המניות בחברה, רטה  –לשם הניתוח יש לבצע הבחנה בין שני מצבים: (א) רכישה של מניות פרו 

לבין (ב) רכישה שאינה מכלל בעלי המניות או שלא לפי חלקם היחסי באחזקות החברה. בעוד שלגבי האפשרות 

הראשונה אין חולק כי כל בעלי המניות קיבלו "דיבידנד" מהחברה, לגבי האפשרות השנייה הדעה הרווחת היא 

ן בגין מכירת המניות והשאלה שנותרת פתוחה, והיא זו כי יש למסות את בעל המניות המוכר במס רווח הו

 המובאת לדיון בפסק הדין היא מהם היבטי המס (ככל וישנם) על בעלי המניות הנותרים. 

לחוק מיסוי  50אשר הציגה את השלכות תיקון  9/2003בכל הקשור לאיגוד מקרקעין, בהתאם להוראת ביצוע 

רטה מקימה חבות במס שבח על בעל המניות המוכר,  –שאינה פרו מקרקעין, רכישה עצמית באיגוד מקרקעין 

רטה מפנה ההוראה ליועץ המשפטי של –וכן חבות במס רכישה על בעלי המניות הנותרים. לגבי רכישה פרו 

 המשרד לשם בחינת סיווגה של העסקה כ"דיבידנד". 

העלה לראשונה את  "כאירוע מס "רכישת מניות על ידי החברה המנפיקהבמאמרו  גדעון קריבהמלומד, ד"ר 

האפשרות כי ברכישה עצמית מתרחשים למעשה שני אירועים במקביל: (א) חלוקת דיבידנד לבעלי המניות, ו 

(ב) שימוש בכספי הדיבידנד שהתקבלו לשם רכישת חלקו של בעל המניות המוכר. מסקנתו זו של ד"ר קריב 

. חשוב לציין כי בעניין ברנובסקי השופט ניר-ין ברבעני בפסק דיןבעניין ברנובסקי ובהמשך  בפסק דיןאומצה 

אלטוביה דן, בין היתר, בשאלה האם היה צורך ואינטרס עסקי לחברה ברכישה עצמית של מניותיה, כן או לא. 

שהרי, התשובה משפיעה על סיווגה של העסקה, כעסקה מלאכותית או לחילופין כעסקה כלכלית גרידא, ובאופן 

 קה לצרכי מס. טבעי גם על סיווג העס

"רכישה עצמית של  2/2018חוזר מס הכנסה ארבע שנים לאחר פסקי הדין הנ"ל הוציאה רשות המיסים את 

"לקבוע את היבטי המס לגבי רכישה עצמית או " אשר מטרתו המוצהרת היא מניות בהתאם לחוק החברות

יחסי ובין שהיא נעשית מחלק מבעלי רכישה על ידי תאגיד קשור, בין שהרכישה נעשית מכל בעלי המניות באופן 

רטה יש לקבל אחת משתי גישות: (א) בשלב  -החוזר קובע כי בעסקת רכישה עצמית שאינה פרו המניות" 

הראשון מחולק דיבידנד לכלל בעלי המניות בחברה (גם בעל המניות המוכר) לפי חלקם היחסי. בשלב השני, 

כר את מניותיו בסכום הדיבידנד שקיבלו (ברוטו). גישה זו בעלי המניות הנותרים רוכשים מבעל המניות המו

תואמת את גישתו של ד"ר קריב כפי שהובאה לעיל; או  (ב) בשלב הראשון, בעלי המניות הנותרים רכשו את 

מניותיו של בעל המניות המוכר בסכום הרכישה לפי חלקם היחסי בחברה. בשלב השני העבירו בעלי המניות 

-לחברה בתמורה לסכום הרכישה ששילמו ולמעשה מדובר בשלב זה ברכישה עצמית פרואת המניות הנרכשות 

 רטה בידי בעלי המניות הנותרים ולפיכך מדובר בדיבידנד בידם. 

דהיינו, לשיטת רשות המיסים, הן בגישה א והן בגישה ב, מחולק לבעלי המניות הנותרים דיבידנד החייב במס 

ות כלכלית כלשהיא. דהיינו, ברכישה עצמית (בניגוד לדיבידנד בעין) (בכפוף להוראות החוק) ללא התעשר

המדובר בעסקת החלפה טכנית המבוססת על נכס זהה (מניות החברה) זאת לעומת דיבידנד בעין בו מתקבל 

 נכס נפרד לו ערך כלכלי והניתן למימוש בנפרד ממניות החברה.

 דיון והכרעה 

מפורשות כי עמדתה שונה מדעתו של השופט אלטוביה בעניין ברנובסקי כבוד השופטת אורית וינשטיין הבהירה 

ניר וכן חוזר מס הכנסה בנושא רכישה עצמית מבוססים על  -מכיוון שפסקי הדין בעניין ברנובסקי ובר ניר.-ובר



מאמרו של ד"ר קריב, בוחרת השופטת לנתח את הסוגיה דרך המאמר ודרך המסקנה של ד"ר קריב הסבור כי 

שבמהות הכלכלית בעלי המניות הנותרים לא "התעשרו", בכל זאת יש לקבוע, ככלל, שמכיוון ויצאו רווחים למרות 

מידי החברה מבלי ששולם עליהם מס הכנסה ומאחר ובעלי המניות הנותרים הם שהחליטו על הרכישה העצמית 

רס שעמד מאחורי מהלך והם שהפנו את יתרת העודפים של החברה לרכישת המניות העצמית, והם בעלי האינט

 זה, אזי, יש לראות בבעלי המניות הנותרים כמקבלי דיבידנד רעיוני ולחייב אותם בתשלום מס על הדיבידנד. 

השופטת מפנה את האצבע באופן ישיר לטעות המהותית (לדעתה) בגישתו של ד"ר קריב שמקורה בהנחת 

ר קריב, לפיה כל רכישה עצמית של מניות היא בגדר חלוקת דיבידנד, ומאחר ובעל המניות המוכר היסוד שלד"

מגיע ד"ר קריב  –רטה אינו נחשב מקבל דיבידנד, אלא ממוסה במישור ההוני  -ברכישה עצמית שאינה פרו 

י לגישתו של ד"ר במאמרו למסקנה כי בעלי המניות הנותרים הם מקבלי הדיבידנד. כמו כן, מציינת השופטת כ

קריב אין תימוכין בהגדרת "חלוקה" בחוק החברות. לטעמה, רכישה עצמית היא אכן "חלוקה" לפי חוק החברות 

יתר על כן, ועיקר, ממשיכה השופטת וינשטיין וקובעת כי אין במאמרו של אבל היא אינה בגדר חלוקת דיבידנד. 

הוא "עקרון  –א כזו הנטועה בעקרון היסוד של דיני המס ד"ר קריב הנמקה עניינית וממשית למסקנתו, בוודאי ל

המימוש". למסקנתו של ד"ר קריב המייצרת "אירוע מס" ומקימה "הכנסה" (דיבידנד) רעיונית בידיהם של בעלי 

שלא על פי הוראת חוק מפורשת, וללא עליית שווי כלכלית ברת כימות של נכס בידי בעלי  –המניות הנותרים 

 אין כל ביסוס בדין ולא ניתן לקבלה.  –בלא מימוש כלשהוא של רווח, אם וככל שנוצר  -ומעל לכל המניות הנותרים

כלכלי אשר זהה לשווי הכלכלי  ערךשהרי, לאחר הרכישה העצמית בעלי המניות הנותרים מחזיקים במניות עם 

וצאה מהרכישה של אחזקותיהם טרם הרכישה העצמית (זאת בהתעלם מערכה של פרמיית שליטה, ככל שכת

 העצמית השיגו בעלי המניות שליטה בחברה). 

בהמשך פסק הדין מנהלת השופטת וינשטיין דיון רחב מעמיק ומעניין בסוגיית "עקרון המימוש" והרציונל העומד 

בבסיסו וכן בשאלת היווצרותה של "התעשרות" בידי בעלי המניות הנותרים במסגרת רכישה עצמית וכן בהוראות 

  ות אשר ממנו ניתן לגזור ולהשליך גם על סוגיות מיסויות אחרות.חוק החבר

 סיכום

לפסק הדין השלכות משמעותיות, הן בתיקים המתנהלים כיום בפקידי השומה השונים והן ביחס לתכנוני מס 

עתידיים המבוססים רכישה עצמית של מניות. עמדת פקידי השומה כי מדובר בנושא רוחבי אשר יש לטפלו 

עמדת רשות המיסים, כפי שמשתקפת בחוזר מס הכנסה בנושא כמפורט לעיל, מתערערת בצורה בהתאם ל

משמעותית בעקבות פסק הדין. סביר להניח שפקיד השומה יערער על ההחלטה לבית המשפט העליון אשר 

 צפוי להסדיר נושא זה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


