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 7615/20: מיסויהחלטת 

 א 62סעיף : תחום החלטת המיסוי

 החלטת מיסוי שלא בהסכם - מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים: הנושא

 

 :העובדות

 .("הרופא"יחיד תושב ישראל עוסק במתן שירותי רפואה בתחום רפואת משפחה )להלן:  .1

(, עמה "הקופה")להלן:  מקופת חולים אחתיעה מג 99% -בשיעור של כהכנסתו של הרופא  .2

 .("ההסכם")להלן:  חתום הרופא על הסכם מתן שירותי רפואה

כל  את מספקת לרופא על חשבונה הקופה. הקופהמתבצע במתקניה של  הרפואה שירותי מתן .3

נושא בעלויות  אינו שירותי המרפאה, ובין היתר: שירותי מזכירות ושירותי משרד. הרופא

הקשורות באחזקת המרפאה, כגון חשמל, טלפון, מים, ביטוח צד ג'  ועלויותהמרפאה שכירות 

  .וכיו"ב

מוכתבים על  העבודהנהלי . הקופהשעות שנקבעו על ידי בימים ובהרפואה מתבצע  שירותי מתן .4

 הקופהמערכת הממוחשבת של ב , שימושאופן קביעת תורים, ניהול מידעלרבות , הקופהידי 

  .וכיו"ב

 .הקופהמערכות של תורים לרופא נעשית באמצעות קביעת  .5

, שתהיה בבעלותו המלאה )להלן: ("החברה החדשה" הרופא להקים חברה )להלן: בכוונת .6

 .לקופה(, ולהעביר אליה את פעילות מתן השירותים הרפואיים "בעל המניות המהותי"

 קופהה להחברה החדשה עתידה לקבל על עצמה את כל תנאי ההסכם, כך ששירותי הרפוא

וזאת כעובד החברה  בעל המניות המהותי באופן בלעדיהחברה באמצעות יינתנו על ידי 

 עובדים נוספים. להעסיק החדשהאין בכוונת החברה ין כי מלבד הרופא, יצו. החדשה

 

 :פרטי הבקשה

לא  ,הקופהעבור בעל המניות המהותי הנובעת מפעילות של החברה החדשה,  תההכנסלאשר, כי 

הוראות המיסוי לגביה יחולו  לכך לא ובהתאם ,עובד עבור מעסיקו כהכנסה הנעשית בידיתיחשב 

  .("הפקודה")להלן:  1961-לפקודת מס הכנסה, התשכ"אא 62לפי סעיף 

 

 :החלטת המיסוי

בעל המניות הכנסתה של החברה החדשה, הנובעת מפעילות מתן שירותי רפואה על ידי נקבע כי 

תיוחס לבעל והיא , לפקודה( 2)א()א62הוראות סעיף  לגביה ותסה שחלהכנכ אותהיראו המהותי, 

, בין היתר לפקודה (2)2כהכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף  וותסווג בידיהמהותי המניות 

 מהנימוקים כלהלן:

לפקודה, שהכנסתה נובעת  76החברה החדשה הינה חברת מעטים כמשמעותה בסעיף  .1

 מפעילותו של בעל המניות המהותי.

( לפקודה בדבר פעולות שיראו בהן כפעולות 3א)א()62תקיימת החזקה הקבועה בסעיף מ .2

מקורם של מעל ש , מכיוון( לפקודה2א)א()62הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו לעניין סעיף 



 

 

 

 

 -לאדם אחד מסך הכנסתה של החברה החדשה מדי שנת מס עתיד להיות בשירות הניתן  70%

  .הקופה

מתן של ב של בעל המניות המהותי ופעילותדשה עתידה לנבוע מהכנסתה של החברה הח .3

 . מעסיקו בידי עובד בעבור תוהנעש הפעולותמסוג , והיא קופהשירותי הרפואה ל


