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  הפחתת שיעור מס חברות

משנתוהחל24%עליעמוד2017בשנתחברותמסשיעור,בהדרגהלרדתעתידחברותמסשיעור

23%עליעמודואילך2018

יסףמס"-גבוהותהכנסותמסלרבותליחידמסבמדרגותשינוי"

מדרגותמרביתשלהתקרהוכן,31%-10%ביןוינועוישתנוהמסשיעורי–אישיתמיגיעההכנסה

התיקוןבעקבותתעלההמס

640,000-מתחולהמקסימליתהמסמדרגת–אישיתמיגיעהגבוהההכנסה/אחרתהכנסה

(ח"ש810,000-מבמקום)ח"ש

העולההכנסהעלוזאת(2%חלף)3%-ללעלותצפויהיסףמסשיעורהתיקוןבעקבות-יסףמס

(ח"ש810,000-כשלכיוםהתקרהלעומת)ח"ש640,000-כעל

היחידשלשוטףומיסויחברהשלמקיומההתעלמות–ארנקחברות

שלכהכנסתותחשבמהותימניותבעליחידשלמפעילותהנובעתמעטיםחברתשלחייבתהכנסה

סעיףלפיהמסגביית.בתיקוןכמתוארמסוימיםבמקריםשוליבמסותמוסהאישיתמיגיעההיחיד

.מהיחידוהןהמעטיםמחברתהןלהיעשותתוכלזה

שינויים מוצעים במסגרת חוק ההסדרים
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 נכסים יהוו הכנסת היחיד/ משיכת כספים

לשימושוחברהנכסיהעמדתאו,(קרובואו)מהותימניותבעליחידידיעלמחברהכספיםמשיכת

נוכהאשרהכנסההמהווהכאמורהעמדהאומשיכהלמעט,(קרובואו)מהותימניותבעליחידשל

שהעמידה(מזומניםשווהאו)ומזומניםאחרחובכלאוהלוואהולרבותממנההמתחייבהמסמלוא

.המניותבעלשלכהכנסתותחשב,מניותבעלנטלאותהלהלוואהכבטוחההחברה

לענייןאותויראו,(קרובואו)מהותימניותבעלשלהאישילשימושוהחברהידיעלנכסהועמד

.החברהידיעלנמכרכאילולפקודה'החלק

נראהבהירותאילמרות.בלבדארנקלחברותמוגבלהואואיןרחבהתחולההמוצעלתיקון

.הכנסהכקבלתנחשבראוייהבתמורהשימושגםכי,מפורשותלאכיאם,ההסברמדברי

מעטיםחברתרווחיחלוקתכפיית

המנהלראה:כדלקמןלפקודה77לסעיףתיקוןמוצע-כמחולקיםאותםשיראומחולקיםלארווחים

וכי,מסשנתלאחרחודשים12תוםעדמניותיהלבעלידיבידנדיםחילקהלאמעטיםחברתכי

הפחתת/הימנעותהיאשלהםהחלוקהאיתוצאתוכי,העסקשלופיתוחולקיומותזיקלאחלוקתם

סבירההזדמנותלחברהשניתנהולאחר,האמורההתקופהמתוםשנתייםבתוךהוארשאי–ממס

.כדיבידנדיםחולקוכאילורווחיםבאותםלנהוגש"לפלהורות,טענותיהלהשמיע

שינויים מוצעים במסגרת חוק ההסדרים
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מס ריבוי דירות

ומעלהדירותבשלושהמחזיקיםדירותבעליעל"דירותריבוימס"יוטל,2017בינואר1מיוםהחל,

.השלישיתמהדירההחלוזאת

שוויעלהמבוססלאומדןבהתאם,הנכסמערך1%שלשנתישיעורעליעמודשיוטלהמסשיעור

,הארנונהבחיובשנקבעכפיהמגוריםדירתשלבשטחהמוכפלכשהוא,אזורבכלמגוריםר"למ

;(לשנהח"אש18)לחודשח"ש1,500עליעלהלאהדירותכלבגיןהחודשיהמסשסכוםובלבד

יחידידיעלהמוחזקתחברהבבעלותמגוריםודירתוכןבדירהמהזכויותשלישלרבות-בעלות

.מלאיבגדרואינה

גמללקופתבהפקדותפיטוריםפיצויימיסוי

השכרפעמיםשלושעלעולהאשרפיטוריםפיצויירכיבבשללקצבהגמללקופתמעסיקהפקדות

.חודשבכלההפקדהבעתלעובדחייבתהכנסהיהוו,(העודףהרכיב)במשקהממוצע

שינויים מוצעים במסגרת חוק ההסדרים
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עדכון חקיקה שעל הפרק
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עיקרי התיקון–תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 

8

שינוי מבנה ומיזוג: לפקודה2תיקונים בחלק ה

 תתאפשר  ( לרוב שנתיים ממועד שינוי המבנה)בתקופת המגבלות -המגבלות שינוי בזכויות בתקופת

.  25%-ובלבד שזכויותיהם לא יפחתו מ( לרבות לבעלי מניות קיימים)מכירת זכויות וכן הקצאת זכויות 

מוצע להסיר את המגבלות ביחס למכירה או הקצאה של זכויות  ( בבעלות מלאה)לבת אםבמיזוג בין 

.בחברת האם

 כ103במיזוג בהתאם להוראות סעיף –קיצור תקופת המגבלות במיזוג בדרך של החלפת מניות  ,

(.חלף שנתיים מתום שנת המס בה חל המיזוג)תתקצר תקופת המגבלות לשנתיים ממועד המיזוג 

חלף  –נעברת במיזוג / תשלום במזומן מאת החברה הקולטת לבעלי מניותיה של חברה מעבירה

מוצע לאפשר בכפוף לקבלת אישור  , המגבלה המוטלת כיום בגין קבלת תמורה במזומן בעת מיזוג

ימוסהרכיב המזומן )מהתמורה הכוללת 40%מהמנהל קבלת תמורה במזומן בהיקף אשר לא יעלה על 

(.במלואו במועד המיזוג

 הסרת המגבלות ביחס לביצוע שינויי מבנה נוספים  –ביצוע שינוי מבנה נוסף בתקופת המגבלות

.בתקופת המגבלות בכפוף לכך ששינויי המבנה הנוספים ייעשו לתכלית עסקית וכלכלית

 ביטול הדרישה הקיימת לקבלת אישור מראש בעת  –ביטול הדרישה לקבלת אישור מראש מהמנהל

30ובפיצול אנכי וחלף זאת דיווח בתוך ( כ לפקודה103סעיף )ביצוע מיזוג על דרך של החלפת מניות 

נותרה הדרישה  , במקרה של פיצול אופקי וכן מיזוג בו החברה הקולטת הינה חברה זרה. ממועד המיזוג

.לאישור המנהל
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 מגבלת קיזוז ההפסדים לא תחול על חברה קולטת  –צמצום המגבלות החלות על קיזוז הפסדים

משווי החברה  9במיזוג במקרה של מיזוג בין אם ובת ובלבד ששווי החברה הקולטת עולה על פי 

תינתן למנהל סמכות לקבוע בכללים מקרים  . האמור יחול גם במקרה של פיצול לחברה קיימת. המעבירה

.  נוספים בהתקיימם לא יחולו המגבלות על קיזוז ההפסדים

 החלת מגבלת קיזוז הפסדים במקרה של העברת נכס  –השוואת הגבלות קיימות בעניין קיזוז הפסדים

.שנים5לתקופה של , לפקודה104במתווה הוראות סעיף 

 הרחבת האפשרויות לביצוע העברות נכס על ידי שותפים בשותפות או בעלים משותפים בנכס–
יובהר כי תיקון זה הינו תיקון  . מוצע לאפשר העברת נכס שבבעלות משותפת גם לידי חברה קיימת

לפקודה 2שבו נקבע כי הוראות חלק ה2016, באפריל6אשר פורסם ביום , לפקודה221משלים לתיקון 

.יחולו גם על שותפויות רשומות בתנאים שיקבע המנהל

תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  
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מדיבידנדכהכנסהבעליםהלוואתפירעוןבסיווגדןחיפהשומהפקיד'נשהרבניאורי1002/15א"ע

.הוןהפסדילקיזוזהיכולתעלוכןהמסשיעורעלמשפיעזהסיווג,הוןכרווחולא

מירידתכתוצאהשנוצרהפסדבקיזוזדןגדוליםלמפעליםשומהפקיד'נמוזסעודד3555/15א"ע

.ניירמאותוהוןרווחכנגדח"המטערךמירידתכתוצאהשנוצרהוןהפסדלקזזאיןכיוקבע,ח"מטערך

איבשלתקבולכיקבעהעליוןש"ביהמ'ואחברנעיוסף3051/14א"ע,7060/13א"ע,5083/13א"ע

.פירותיתכהכנסהיסווגבכיריםניהולתפקידיבעליבידיתחרות

קיזוזשלבסוגיהדןאביבתלשומהפקיד'נמ"בע(סי.או.אי)קפיטלאונלייןאי42485-03-13מ"ע

.בורסאישלדברכישתעסקייםהפסדים

רמלהשומהפקיד'נמ"בעקרגופליינג56940-07-12מ"ע,23248-09-12מ"ע,23285-09-12מ"ע,

אובלבדמניותבמכרמדוברהאם-בעסקההמכרסיווגבשאלתוכןמוניטיןהפחתתשלבסוגיהדן

.קשורמצדמוניטיןרוכשתבידילהפחתההזכאותסוגייתנבחנהכןכמו.מוניטיןבמכרמדוברשמא

חידושי פסיקה
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