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 17.2017חוזר מסים 

 לפי מבנה שינוייל ביחס מס לתיקוני חוק הצעת

 הכנסה מס לפקודת 2'ה חלק הוראות

 

 

 שלום לכולם,

-(, התשע"ז239הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' לאחרונה פורסמה 

  .לפקודת מס הכנסה 2'חלק הבהוראות  שינויים ,אשר במסגרתו מוצעים ,2017

 

דוגמת מיזוג  שינויי מבנה,מסדירות את התנאים בהם  הלפקוד 2'חלק ההוראות 

מדובר במקרים  העברת נכסים תמורת מניות בחברה, לא יחויבו במס.וחברות, פיצול 

וזאת בשל  מבחינה מהותית לא היה מימוש כלכלי אמיתי המצדיק חיוב במס, בהם

נדחה במקרים אלה, החיוב במס השמירה על הבעלות הכלכלית בנכסים המועברים. 

 למועד המימוש.

 

היא הגמשת המגבלות החלות על מתן הקלות המס התיקון מטרתו העיקרית של 

 ובכלל זה מתן אפשרות רחבה יותר ל"כניסת משקיעים"בביצוע שינויי המבנה 

מימוש זכויות, מתן אפשרות לביצוע שינוי מבנה מורכבים והסרת חסמים לחברה, 

 . בדין הקיים נוספים

 

התיקון לקבוע נוסח אחיד, ככל האפשר, לעניין מגבלות החלות על שינויי בנוסף, שואף 

בד בבד, התיקון . לפקודה 2מבנה שונים ולפשט, ככל שניתן, את הוראותיו של חלק ה'

 .בחוזר המלאהמוצע כולל גם מספר הכבדות, כמפורט 

http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=se81jSQJkY8n3ELBobUw4c5GEdPP6UFiE7GCXITsXRs%3d
http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=se81jSQJkY8n3ELBobUw4c5GEdPP6UFiE7GCXITsXRs%3d


 

  לחצו כאן –לצפייה בחוזר המלא 

 

 לחצו כאן –לצפייה בהצעת החוק 
 

 

 למידע ופרטים נוספים:

 שותף במחלקת מיזוגים ופיצולים בחטיבת המס,   ,רו"ח אופיר סולמי

  .03-6085513טל: 

 , דירקטור, מנהל המחלקה המקצועית, חטיבת המס, רו"ח ועו"ד דני גבאי

 03-6085532טל': 

מנהלת במחלקת מיזוגים ופיצולים בחטיבת המס,  ,ועו"ד זמירה יוסף ארבלרו"ח 

  03-6085235: 'טל

 

 
לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי 

 החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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