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או שימוש בנכסי חברה יהוו הכנסת היחיד/משיכת כספים ו

במס על הכנסה בגובה הריבית הרעיונית אשר  מחוייבבעל מניות , (לפקודה( ט)3סעיף )על פי הדין שהיה קיים ערב התיקון : רקע

( ט)3קביעת ריבית רעיונית שבסעיף . לא שילם לחברה בתקופה שבה השתמש בכספי החברה או בגובה דמי שימוש ראויים בנכס

.נפוצה, חלף משיכתם כדיבידנד, המניותעל ידי בעלי נכסים /הכספיםלפקודה לא מרתיעה דיה ותופעת משיכת 

הוראה אנטי תכנונית שנועדה למנוע עקיפה של המיסוי הדו שלבי באמצעות משיכות של כספים או נכסים מחברה בידי  : המטרה

וזאת חלף , ולעיתים אינן מוחזרות כלל, אשר משמשות את בעל המניות ואינן מוחזרות במשך פרק זמן ארוך, בעל מניות של החברה

.חלוקת דיבידנד או תשלום שכר
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מיסוי משיכת כספים

: לפקודה( 1ט)3הוספת סעיף : התיקוןמהות 

לרבות, ח"אש100העולה על ( בשנת המס שלפניה/בשנת המסביום כלשהו)בסכום מצטבר " משיכה של כספים מחברה: "הכלל

בעל מניות  ידיעל , המהותיפיקדונות וכל ערובה אחרת שהעמידה החברה לטובת בעל המניות , ניירות ערך, השאלה, הלוואה

.  המשיכהבגובה סכום הכנסה בידו " במועד החיוב"תהווה ( בעקיפיןוהכל במישרין או )או קרובו ( 88כהגדרתו בסעיף )מהותי 

חריגים  :

 המסהכנסה אשר חויבה במלוא משיכה המהווה.

לא תחשב  , המשמשת לתכלית כלכלית, שאיננה תאגיד שקוף, הלוואה שנתנה חברה לחברה אחרת: חברתית-הלוואה בין

מלכתחילה לא ברור מדוע הלוואה בין  ( שלביעקיפה של מיסוי דו מניעת )לאור מטרת החוק : הערה. כמשיכה מחברה בעקיפין

.  ה בנוגע לתכלית הכלכלית"חברות נכנסה לגדר הסעיף ותגרור כעת דיונים מול מ

סדר הקדימות כדלהלןעל פי ההכנסה תסווג : סיווג ההכנסה אצל בעל המניות:

(לפקודה( 4)2סעיף )כדיבידנד ההכנסה תסווג -( לחוק החברות( ב)302בסעיף כהגדרתם )רווחים לחלוקה ולחברה ככל 1.

;  (בהתאם לחלקו ברווחים)

סעיף  )כהכנסת עבודהההכנסה תסווג -מעביד -אין רווחים כאמור ובין החברה ובעל המניות מתקיימים יחסי עובדככל ולחברה 2.

;  (לפקודה( 2)2

(.לפקודה( 1)2סעיף )משלח יד/כהכנסה מעסקתסווג ההכנסה , במידה ושני הסעיפים לעיל לא מתקיימים3.

הערות :

 (.רלוונטי לחלופות השנייה והשלישית)בחוק אין התייחסות לעניין ניכוי ההוצאה ברמת החברה

 לאומיסיווג ההכנסה ברמת בעל המניות עשוי להשליך על עניין חיוב ביטוח.
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מהותיאו שימוש בנכסי חברה על ידי בעל מניות /משיכת כספים ו
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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



PwC Israel

(המשך)או שימוש בנכסי חברה על ידי בעל מניות מהותי /משיכת כספים ו
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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 לקזזקיימות הוראות בסעיף לעניין אופן כימות ההכנסה ו* 
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(המשך)או שימוש בנכסי חברה על ידי בעל מניות מהותי /משיכת כספים ו
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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
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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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חברות ארנק ופילוג רווחים.1
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ארנקחברותמיסוי–לפקודהא62סעיף

א62סעיףלהחלתסףתנאי

"מעטיםחברת"הינההחברה-

זרהידמשלחחברתאינההחברה-

(10%-המבחן)השירותמקבלתבחברהבעקיפיןאובמישריןמהותימניותבעלשהואיחידעליחוללאהסעיף-

הסעיףחלעליהןהפעילויותסוגי

אחראדםבניבחברניהולשירותימתןאו/ומשרהנושא-

(מעביד-עובדיחסי)מעסיקובעבורעובדבידיהנעשותפעולות-

1/1/2017–תחולההוראות*
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ארנקחברותמיסוי–לפקודהא62סעיף

הסעיףתחולתמבחני

(70%-המבחן)רווח/המחזורמבחן-

השירותומקבלנותןמבחן-

פעולותאתיראו,החודשים30בתום)שניםארבעשלתקופהמתוך,לפחותחודשים30–השירותתקופתמבחן-

.(השירותמתןתחילתמיום,מעסיקועבורעובדידיעלהנעשותכפעולותהיחיד

.יותראומועסקיםארבעההמעסיקהמעטיםחברתעליחולולאהסעיףהוראות:חריג

במישרין או  –נותן השירות 

בעקיפין על ידי יחיד או קרובו

אדם אחד או  –מקבל השירות 

קרובו ולמעט שירות שניתן  

לשותפות על ידי שותף בה
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(דגשים)ארנקחברותמיסוי–לפקודהא62סעיף

ראויכישיטענויש–א62סעיףהוראותלפיבמסתחויבלאארנקחברתשלנוספיםממקורותהכנסותכייובהר•

.אלהבנסיבות,הוןרווחיבגיןגםשלביחדמיסוישלבגישהלנקוטיהיה

.המניותלבעלישתיוחסההכנסהכנגדהחברהשלאחרותבהכנסותשמקורםהפסדיםלייחסניתןלא•

.(10%-המבחן)השירותיםניתנולהבחברהמהותימניותבעללענייןהחרגה•

.החוקתחולתיוםשלפניבתקופהגםיחל,(חודשים30)התקופותמניין,1/1/17-מההינההחוקשתחולתאףעל•

הדיבידנדלענייןהשעההוראתאתשישמוכאמורחברותעלבדגשארנקחברותפירוקכדאיותבענייןשיקולים•

.(ארנקחברתבאמצעותפעילות–6213/17מיסויהחלטת)המוטב
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לפקודה77סעיףתיקון–(רווחיםפילוג)כמחולקיםאותםשרואיםמחולקיםלארווחים

למנהלסמכותהענקתלענייןברורותהוראותוקבעלפקודה(א)77סעיףתוקן,הכלכליתההתייעלותחוקבמסגרת

:מצטבריםקריטריוניםמספרבהתקייםחולקוכאילו,בחברהחולקושטרםברווחיםלראותהמיסיםרשות

1/1/2017–תחולההוראות*

החלוקה הינה  -תוצאת אי

מסהפחתת או הימנעות

אין בחלוקת רווחים בכדי להזיק  

העסקלקיומו ולפיתוחו של 

יפחתו הרווחים הצבורים  לא -לאחר החלת פילוג רווחים

המנהל   לאותה שנה ולתום שנת המס שקדמה להוראת 

.  ₪מיליון 3-מ

החברה לא חילקה לפחות  

מרווחיה לשנת מס  50%

פלונית לבעלי מניותיה

רווחיה הצבורים של החברה  

₪מיליון 5עולים על סך של 

חלוקת הרווחים כאמור לא בוצעה עד תום חמש שנים לאחר  

שנת המס הפלונית

קריטריונים איכותייםקריטריונים כמותיים
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חובות הדיווח החדשות.1
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מקור חוקי ותחולה–חובות דיווח 

תכנון מס החייב  

בדיווח

דיווח בגין חוות  

דעת

נקיטת עמדה  

חייבת בדיווח

תכנון מס החייב )תקנות מס הכנסה 

כולל מיסוי  )2006-ז"התשס, (בדיווח

לפקודה( ז)131מכוח סעיף ( מקרקעין

תכנון מס החייב )תקנות מס ערך מוסף 

2006-ז"תשס, (בדיווח

2007

נוסח  ]ד לפקודת מס הכנסה 131סעיף 

1961-א"התשכ, [חדש

,  ג לחוק מס ערך מוסף67סעיף 

1975-ו"התשל

2016

נוסח  ]ה לפקודת מס הכנסה 131סעיף 

1961-א"התשכ, [חדש

,  ד לחוק מס ערך מוסף67סעיף 

1975-ו"התשל

2016

215' תיקון מס

לפקודה

נוסח  ]ה לפקודת המכס 231סעיף 

1961-א"התשכ, [חדש

בצירוף  

רשימת  

העמדות  
שפורסמה

:תחולה
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תכנון מס החייב בדיווח

17

בחוק מיסוי מקרקעין ובחוק מס ערך מוסף ישנן הוראות , בפקודת מס הכנסה

רשימה . הקובעות מהן הפעולות אשר ייחשבו לתכנוני מס החייבים בדיווח
2006סגורה משנת /קבועה

פעולות במס הכנסה  13
ומיסוי מקרקעין

מ"פעולות במע2

גילוי בדוח המס השנתי  
1213באמצעות טופס 

גילוי בדוח התקופתי  

מ "באמצעות טופס מע

872

ולקנס גירעון  , (או קנס/מאסר ו)חשיפה לסנקציה פלילית 

30%בשיעור של 

:לדוגמא

דמי ניהול  

לקרוב  

2מעל 
,₪מיליון 

מחילות 

חוב 

,  לקרובים

רכישת 

חברה  
בהפסדים
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דיווח בגין חוות דעת

18

*בדיווחהחייבת"דעתחוות"הגדרת

לאדם ומאפשרת או , במישרין או בעקיפין, שניתנה, בידי נותן חוות הדעתחתומה, בכתבחוות דעת 

:שהתקיים לגביה אחד מאלהובלבד , "יתרון מס"נועדה לאפשר 

הדעתחוותעבורטרחהשכר

*המסיתרוןבסכוםתלוי

לפחותח"ש100,000)שייווצר

מיישום(המרביהמסחיסכוןבגין

.הדעתחוות

,מסכהפחתתמוגדרמסיתרון*

קיזוזאי,מסדחיית,מסהקלת

.במקורמסניכויואיהפסד

חוות הדעת ניתנה בתוך  

שנתיים לשלושה 

אינה תלויה  ו,  לקוחות

בנסיבות מיוחדות של  

מקבל חוות הדעת

הציע  נותן חוות הדעת 

למקבל מיוזמתו

חייב בחובת  והמקבל 

לגבי תוכנהסודיות 

מניסיוננו רוב חוות  

הדעת הן מוטות  

עובדות ספציפיות ולכן  

אינן עונות להגדרת 
"תוכן אחיד"

"תכנון מדף"חלופת חלופת שכר טרחה

יוזמת נותן חוות  

הדעת וחובת  

סודיות

תוכן אחיד

לשנה או חוות הדעת הנוגעת לרווח  ₪ מיליון 3לא חלה חובת דיווח על מי שהכנסתו אינה עולה על *

ח"מיליון ש3או שמחזור עסקאותיו אינו עולה על ₪ ההון בשנת המס שאינו עולה על מיליון וחצי 



PwC Israel 19

דיווח בגין חוות דעת

19

ג לחוק מס ערך מוסף קובעים כי מי 67ד לפקודת מס הכנסה וסעיף 131סעיף 
שפועל בהתאם לחוות דעת החייבת בדיווח ידווח על כך בדוח שהוא חייב בהגשתו

1345גילוי באמצעות טופס 

או  , המצורף לדוח המס

ימים  60בנפרד ממנו בתוך 

מיום קבלת חוות הדעת

חשיפה לקנס  ( + סנקציה פלילית)שקול לאי הגשת דוח : סנקציה

30%גירעון בשיעור של 
(מ"לחוק מע( 1()א)117אפשרות גם לסנקציה פלילית מכוח סעיף )

מ"מס הכנסה ומע

"  חוות דעת"תוקף הסעיף על 

בינואר  1אשר ניתנו מיום 

ואילך2016

מ"מעמס הכנסה

מ  "גילוי באמצעות טופס מע

ימים מתום  60בתוך , 1345

שנת המס שבה התקבל  

יתרון המס בגין חוות הדעת

"  חוות דעת"תוקף הסעיף על 

בפברואר  1אשר ניתנו מיום 

ואילך2016

לא קיימת  

חובת המצאת  

חוות הדעת  
בעת הדיווח
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נקיטת עמדה חייבת בדיווח

:הגדרה

לעמדהבניגודעומדתהנישוםעמדת

המסשנתתוםעדהמסיםרשותשפרסמה

המסשנתתוםעד/הדוחמוגששלגביה

.החולפת

במצבעצמולמצואעלולהנישוםלמעשה

בסיומהורקהמסשנתבמהלךפעילותשביצע

.דיווחחייבתעמדההינהשעמדתולויתברר

:2016לשנתנכוןשפורסמוהעמדות'מס

הכנסהבמסעמדות31

במכסעמדות16

מ"במעעמדות11

לשנתבדיווחחייבותעמדותטיוטתקיימת*

חדשותעמדות70-כהכוללת2017

אין מדובר בנקיטת 

עמדה האסורה על  

פי דין כי אם 
מחלוקת פרשנית

מטרת הדיווח היא  

להקל על רשויות  

המס בזיהוי העמדות  

הננקטות בהיקפים  

מהותיים בדוחות 
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נקיטת עמדה חייבת בדיווח
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ה לפקודת  231-ד ו231ד לחוק מס ערך מוסף וסעיפים 67סעיף , ה לפקודת מס הכנסה131סעיף 

ידווח על כך בדוח שהוא , המכס קובעים כי נישום העומד בסף הדיווח ונקט בעמדה החייבת בדיווח
חייב בהגשתו
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30%חשיפה לקנס גירעון בשיעור של + דוחשקול לאי הגשת דוח : סנקציה
(מ"לחוק מע( 1()א)117אפשרות גם לסנקציה פלילית מכוח סעיף )

1346טופס באמצעות 

בתוך  המצורף לדוח המס או 

ימים ממועד הגשת 60

הדוח השנתי

מ  "טופס מעבאמצעות 

בתוך  , באופן מקוון1346

*ימים מתום שנת המס60
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מכס

1346טופס מכס באמצעות 

ימים  60בתוך , באופן מקוון

מתום שנת המס

סף כספי ואופן דיווח

(  ל"ייבוא שירותים מחו)2/2016פרט לעמדה *

.2017בספטמבר 30ניתנה הקלה והותר לנישומים להגיש את הדיווח עד ליום 2016בשנת *
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