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לאחר התיקון  שחל השוואת המצב כיום לזה 

!נוספים בתקופת המגבלות משקיעיםלצירוף ולמכירת זכויותביחס 

לאחר התיקון לחוקלפני התיקון לחוקהאירוע

הזכויותמבעליאחדכלידיעלזכויותמכירת.1

המבנהבשינוישהשתתפו
75%עד המבנהשינוי לאחרמהזכויות 10%עד 

חדשלמשקיעפרטיתזכויותהקצאת.2

בחברה  )ההקצאה לפני 25%עד 

רק לבעלי מניות  ( 75%פ עד "עתירת מו

חדשים

75%עד 

75%עד לא התאפשרקיימיםמניותלבעליפרטיתזכויותהקצאת.3

75%עד 50%לציבור ובפיצול עד 49%עד לציבורמקסימליתהקצאה.4

מעלהחלו כל המגבלות הרגילות 100%ובתאםבמיזוג.5
הוסרו כל המגבלות של מכירה 

בחברה הקולטתוהקצאה 
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המיזוגלאחרהפסדיםקיזוז

.שהיוככלהצדדיםשניהפסדיפריסתשלבדרךהפסדיםקיזוזעלמגבלה:התיקוןערב•

:אםתחוללא,הקולטתהחברההפסדילגבי,ההפסדיםקיזוזמגבלת:התיקוןלאחר•

.100%לבתאםביןבמיזוגמדובר.1

.משווי השוק של החברה הבת9גדול לפחות פי שווי השוק של החברה האם . 2

כששתי,למשל)!המגבלותיחולולאבהןנוספותנסיבותבכלליםלקבוערשאיהמנהל•

.(...הפסדיםעםהחברות

חברה קולטת

חברה מעבירה

100%

9X

X
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במיזוגבמזומןתמורה

למיעוטאושראםלמעט,במזומןתמורהגםניתנהאםבמיזוגפטורניתןלא:התיקוןערב•

.משפטביתי"ע

:התיקוןלאחר•

,המעבירהבחברההמניותמבעליחלק,במזומןלקנותהקולטתלחברהמותר.א

.(וקרוביהםהם)בידםשהיוהזכויותכלתמורת

-או

:שובלבד,הקולטתבחברהמניותובהקצאתבמזומןלשלםשניתן.ב

.מראשהמנהלאישורלכךניתן1.

40%עלעולהואינההמניותמבעליאחדלכלשולמהבמזומןהתמורה2.

.הכוללתמהתמורה

ערבבחברותהדדיתהחזקהאחוזימקסימוםשלנוספיםבתנאיםעמידהישנה3.

.המבנהשינוי

המזומןמרכיבבגין,במזומןתמורהשקיבלמניותבעלעליחוללאבמיזוגממסהפטור

.לושניתן
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במיזוגגודלביחסיהקלה

:התיקוןלפניהמצב

פחתוהחברות המתמזגות לא הגודל בין מיזוג בין חברות כאשר יחסי ניתן היה לבצע •

.1:4-מ

.1:9שלמינימליגודליחסהתאפשרחריגיםבמקרים•

:התיקוןלאחרהמצב

.9-ל1-מיפחתלאהמתמזגותהחברותביןהגודליחסי-אחידכללנקבע•

נשארמסוימותאחיותוחברותובתאםבחברותמדוברכאשרהגודליחסיממגבלתהפטור•

.שינויללא
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(מניותבהחלפתמיזוג)כ103בסעיףהשינויים

.מראשאישורלמתןהדרישהבוטלה•

שנתייםרקכלומר-סטטוטורימיזוגעלשחלהזועםהמגבלותתקופתאיחוד•

.המיזוגממועד

,המגבלותבתקופת(לפחות80%)הנעברתמניותבכללהחזיקהחובהבוטלה•

.51%-לדילולעדהנעברתבחברההקצאהאואלומניותמכירתלבצעיהיהוניתן

בסעיףכאמורסטטוטורילמיזוגבדומההפסדיםקיזוזמגבלתבתיקוןהתווספה•

.ח103
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(מניותתמורתנכסיםהעברת)104בסעיףהשינויים

בחברה  בתקופת המגבלות (25%-ערב התיקון )מגבלת דילולתהא כלל לא •

(.  ב( + )א)ב104א או לפי 104לפי שהועבר אליה נכס בפטור פ"עתירת מו

.הקלה זו לא תחול בהעברת נכס בין חברות אחיות או בהנפה

.משותפתבבעלותנכסהעברתבעתחדשהבחברההצורךבוטל•
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(המשך)לפקודת מס הכנסה 2שינויי מבנה ותיקון חלק ה
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המשך-(מניותתמורתנכסיםהעברת)104בסעיףהשינויים

אולחברהשותפותי"ע104סעיףלפיבפטורנכסהורדתלבצעהאפשרותניתנה•

.(התיקוןערבהאפשרותקיימתהייתהלא)אחרתלשותפות

סעיפיםלפימבנהבשינוישהתקבלומניותבמכירתפטורבחקיקהנקבע•

לפטורזכאיהיההמעבירהמבנהשינויערבאם,הכנסהמסלפקודתב104-וא104

.הנכסבמכירת

בעלישאינםבבורסהנסחרותזכויותבעליעל,שנתייםשללהחזקההמגבלהבוטלה•

.(במיזוגכמו)שליטה

רווחיםישלמעבירהכאשר,ו104לפיבפטוראחיותחברותביןנכסהעברתכי,נקבע•

הנכסיםעלותגובהעד)!בהעברהחברותמסתשלוםגוררת,פטוריםכלואים

.(שהועברו
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(חברההנפת)ג104בסעיףהשינוי

בחברההמניותבעלילכללמניותממסבפטורלהעביריהיהניתןלפיההקלהניתנה

.חלקולפיאחדכל,המעבירה

.המעבירהמניותבכלשהחזיקהאחתלחברהרקלהעבירניתןהיההתיקוןערב

ב

א

ג

א

גב

לאחר הנפהלפני הנפה

ערב התיקון לחוק
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11

המשך-(חברההנפת)ג104בסעיףהשינוי

ב

2א

ג

לאחר הנפהלפני הנפה

לאחר התיקון לחוק

3א1א

ב

2א

ג

3א1א
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(105סעיף)פיצול

בסעיףהקבועותמתפצלתחברהשלהפסדיםקיזוזלענייןהמגבלותבוטלו•

!לפקודהה105

ומדוברמעסקבהכנסהמדובראיןכאשרגםפטורפיצוללבצעיהיהניתן•

.מראשהמנהלאישוראתלקבלצריךעדייןזהבמקרה-כלכליתבפעילות

פיצולשלבמקרה)אנכילפיצולהמנהלמאתמראשאישורלמתןהדרישהבוטלה•

.(מראשאישורנדרשעדייןאופקי
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המנהלמאתמראשאישורלמתןהדרישה

שינוי המבנה
?המנהלהאם יש דרישה למתן אישור מראש מאת 

:לאחר תיקון החוק:תיקון החוקלפני

(  103' ס)סטטוטורימיזוג 
נדרשלא 

(נדרשת הודעה)

לא נדרש 

(נדרשת הודעה)

נדרש(כ103' ס)מיזוג בדרך של החלפת מניות 
לא נדרש 

(נדרשת הודעה)

(ב104+ א 104' ס)העברת נכסים 
נדרשלא 

(נדרשת הודעה)

נדרשלא 

(נדרשת הודעה)

נדרש((2)א105' ס)פיצול אנכי 
נדרשלא 

(נדרשת הודעה)
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כללי

.ואילך2017באוגוסט6ביוםשנעשומבנהשינוייעליחולהתיקון•

שהםתאגידיםעליחולולאמבנהשינוייבדבר2החלקשהוראותהמגבלהבוטלה•

.(משותפתבבעלותחברותלגבירקחריגיםהיו)מקרקעיןאיגודי

הורדה)104סעיףלפימקרקעיןלאיגודשהועברההקרקעעללבנייההדרישה•

אפשר)התיקוןערב4במקוםשנים5-להוגדלה,105סעיףלפיופיצולים(למטה

.(...שנים4חלפולאאםליישםכבר

המגבלותתקופתבמהלךבחברהשיבוצעונוספיםמבנהשינוייכי,קובעהתיקון•

.הפטורלהפרתיחשבולא

מבנהשינוייעלגםיחולו,כאמורמיזוגלאחרומכירהדילוללגבישניתנוההקלות•

.המגבלותתקופתביתרתשבוצעו
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2016מאפרילשותפותעםמבנהשינויילביצועגם2החלקהרחבת

פקודתלפירשומהבשותפותמבנהשינויבעתהפטורהוראותאתמרחיבהתיקון

:זהובכלל,המסיםרשותמנהלבידישאושרה,השותפויות

.(ב104אוא104)לשותפותנכסהעברת•

.((ו)ב104)אחותלשותפותמחברהנכסהעברת•

.(ג104)המעבירההחברהאתהמחזיקהלשותפותבתחברתהעברת•

.(...הפוךבעייתי)והפוךחברהעםשותפותשלמיזוג•

.105במסגרת,שותפותשלאופקיאואנכיפיצול•
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לפקודה(1ט)3סעיף

בסכום העולה  משיכה של כספים

ח על ידי בעל מניות "ש100kעל 

מהותי

העוקבתתום השנה אירוע המס יהיה ב

שונההואהטיפול,מגוריםדירתלעניין*

גובה המשיכהסכום החיוב יהיה ב

בעל מניות  לטובת העמדת נכס

(יחיד)מהותי 

השנהתום אירוע המס יהיה ב

*הנכס בספריםעלותגובה סכום החיוב יהיה ב

...סיווג אירוע המס

למי שלא משיב 

עד מועד אירוע  

המס

המשיכה או 

ההעמדה לא 

חויבו במלוא 

המס
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?האם לחברה רווחים לחלוקה

לאכן

דיבידנד

הכנסת  

עבודה

?מעביד-האם מתקיימים יחסי עובד

הכנסה מעסק או 

משלח יד

לאכן

כהגדרתם בסעיף  -" רווחים"

לחוק החברות( ב)302

...סיווג אירוע המס

.ממנהסכומים שניתן לקזזלעניין אופן כימות ההכנסה ובסעיף הוראות קיימות * 
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:גםלהיותיכולה,כספיםשלמשיכה•

הלוואה;

מזומניםושווימזומנים;

השאלה;

פיקדונות;

המהותיהמניותבעללטובתאחרתבטוחהאושעבוד,ערובהכל;

.ערךניירותשהםכסףבשווהאובכסףוהכל

:נכס•

בעלשלהפרטייםלצרכיוהואבהםהשימוששעיקר,שיטוכלימטוס,והתכולהדירה

.בצוהאוצרשרשיקבעאחריםונכסים,ותכשיטיםאומנותחפצי,המהותיהמניות

.(1ט)3-ו(ט)3,המקורסעיפיביןהיחס•
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(המשך)או שימוש בנכסי חברה על ידי בעל מניות מהותי /משיכת כספים ו

19

:יחידבידיבמשיכותטיפולהייתההחקיקהמטרת,החוקבהצעתההסברלדבריבהתאם•

יחידבידימחברהכספיםשלמשיכה"היההחוקבהצעתהסעיףשלהמקורינוסחו,ואכן•

."מהותימניותבעל
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,מכאן."מהותימניותבעל"למונחרחבההגדרהכולל(1ט)3סעיףשלהסופינוסחו,אולם•

:שיהיהיכולבמסשהחייב

(חוץותושבישראלתושב)יחיד;

משפחתיתחברה,זרהחברה:כגון)ישראליחברותבמסחייבשאינואדםבניחבר,

.(יחידיםשלשותפות,ביתחברת

הכנסהמסחוזרבמסגרתהסעיףמתחולתמסוימיםמקריםשלהחרגות:התוצאה•

:לדוגמא,07/2017

שימוש בנכס  

על ידי מי  

שאינו יחיד

משיכה בין  

חברות  

ישראליות

חיוב הכנסת  

/  עסק / עבודה 

משלח יד של 

בעל מניות  

שהוא חברה
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לחוזרבהתאםהחדשותההוראותתחולת

/  מקבל הכספים 

הנכס
עבודההכנסתדיבידנד

הכנסה מעסק או 

ממשלח יד

חברה תושבת ישראל  

מחברה תושבת ישראל

שותפות/ יחיד 
כשיש עודפים

כשאין עודפים ומתקיימים  

מעביד-יחסי עובד

כשאין עודפים ולא מתקיימים  

מעביד-יחסי עובד

חברה זרה מחברה  

עודפיםכשישתושבת ישראל

לצרכי "שקוף"תאגיד 

כשאין עודפיםכשיש עודפיםמס
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(המשך)מהותי או שימוש בנכסי חברה על ידי בעל מניות /משיכת כספים ו

22

לחוזרבהתאםהחדשותההוראותתחולת

/  מקבל הכספים 

הנכס
עבודההכנסתדיבידנד

הכנסה מעסק או 

ממשלח יד

חברה תושבת ישראל  

מחברה תושבת ישראל

שותפות/ יחיד 
כשיש עודפים

כשאין עודפים ומתקיימים  

מעביד-יחסי עובד

כשאין עודפים ולא מתקיימים  

מעביד-יחסי עובד

חברה זרה מחברה  

עודפיםכשישתושבת ישראל

לצרכי "שקוף"תאגיד 

כשאין עודפיםכשיש עודפיםמס

המקבלאירוע המס חל אצל 
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לחוזרבהתאםהחדשותההוראותתחולת

IL

חברה זרה

כאשר ישנם עודפיםרקהסעיף יחול , בהתאם לחוזר

חברה זרה

IL

IL

IL

הלוואה

IL

1234

 /חברה זרה
IL
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24

לחוזרבהתאםהחדשותההוראותתחולת

IL

חברה זרה

כאשר ישנם עודפיםרקהסעיף יחול , בהתאם לחוזר

חברה זרה

IL

IL

IL

הלוואה

IL

1234

המסבגיןיזוכולא(4)הישראליתהחברהאו(3)הזרהשהחברהחששקיים,(4)+(3)במצבים:Iעיוות

.(כדיבידנדולאבספריהןכהלוואהנרשמהזושהרי)הכספיםמשיכתבגיןבישראלשחויבו

 /חברה זרה
IL
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25

לחוזרבהתאםהחדשותההוראותתחולת

IL

חברה זרה

כאשר ישנם עודפיםרקהסעיף יחול , בהתאם לחוזר

חברה זרה

IL

IL

IL

הלוואה

IL

1234

לחברההזרההחברהמאתבפועלהדיבידנדחלוקתבעת,(4)-ו(2)במצבים:IIעיוות

עלבארץלהזדכותניתןכיצדברורולא,ל"בחובמקורהמסינוכה,הישראליליחיד/הישראלית

.שנהאותהלאזואםבמיוחד,(1ט)3סעיףלפיששולםהמס

 /חברה זרה
IL
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מעברוהוראותתחולה

31.12.16 31.12.17

1

2

3

הסעיף לא יחול על יתרות הרשומות  , בהתאם להוראות המעבר. 1.1.2017תחולת הסעיף היא מיום 

.  31.12.2017ובלבד שהושבו לחברה עד יום , 31.12.2016במאזן החברה נכון ליום 

31.12.18

אירוע מס
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בעקיפיןמשיכה

מדוברכןאםאלא,(ב"וכיואחות,בתמחברת)בעקיפיןמשיכהעלגםחלהסעיף•

:הבאיםהתנאיםאתהמקיימתהלוואהב

שקוףתאגידאיננהאשר,אחרתלחברהניתנה;

המקבלתבחברהכלכליתתכליתלמשמשת;

הלוואההסכםקיים.



PwC Israel

(המשך)או שימוש בנכסי חברה על ידי בעל מניות מהותי /משיכת כספים ו

28

בעקיפיןמשיכה

לא זרתאגיד 

שקוף

' חברה ב

IL

'חברה א

הלוואה

*(  ז"חולא )

  +

תכלית  

כלכלית

תאגיד  / יחיד 

חברה  / שקוף 

זרה

'חברה ב'חברה א

*(  ז"חולא )הלוואה 

 +

תכלית כלכלית

ב"וכיוהריביתשיעור,ההלוואהשלהפירעוןמועדאתהקובעבהסכםצורךיש,החוזרפיעל*
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