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 23.2017חוזר מסים 

שעה לחלוקת דיבידנד לבעל ההוראת תזכורת ל

 30.9.17עד  1.1.17בתקופה שמיום מניות מהותי 

)במקום כולל מס יסף  25%בשיעור מס מופחת של 

30%-33%) 

 

 שלום לכולם,

תיקוני חקיקה להשגת )פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית  2016בדצמבר  29ביום 

 .2016-ז"התשע(, 2018-ו 2017יעדי התקציב לשנות 

 

וביניהם גם הפרק העוסק במיסוי חברת מעטים ובעל מניות , החוק כולל נושאים רבים

 על החלה מהותי בה המטפל בתופעת ניצול לרעה של שיטת המיסוי הדו־שלבי

חברות "מיסוי , י בעל מניות מהותי"כספים או שימוש בנכסים עמיסוי משיכת )חברות 

ועל  ,(מתן סמכות לראות ברווחים של חברת מעטים שלא חולקו כאילו חולקו, "ארנק

 של משרדנו. 1.2017 בחוזר מסיםכך פירטנו 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2017/1_2017.pdf
http://www2.deloitte.com/us/en.html


 שמיום בתקופה מהותי מניות לבעל דיבידנד לחלוקת שעה הוראתהפרק הנ"ל כלל גם 

 במקום) יסף מס כולל 25% של מופחת מס בשיעור 30.9.17 עד 1.1.17

30%-33%).  

 

 

 את להזכירכם ברצוננו, 30.9.2017 ביום השעה הוראת תקופת של סיומה לקראת

 ומספר , טפסי דיווחבנושא המסים רשות חוזר את, השעה הוראת תנאיו נוסח

 . זה לנושא בקשר הרשות שפרסמה מיסוי החלטות

מחברה  ת מגוריםדיר העברתכמו כן, כדאי לשים לב, כי קיים "חלון הזדמנויות" ל

  .אל בעל מניות מהותי באמצעות חלוקת דיבידנד מוטב

 

 לחצו כאן -לחוזר המלא 

  

 כאןלחצו  - לחוזר רשות המסים לגבי הוראת השעה
 

 

 למידע ופרטים נוספים:

 , חטיבת המסDeloitte Private,  ראש מחלקת, שותף ,רוני קריה רו"ח

 7181810-03': טל

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

 03-6085532טל': 

 03-7181764 ':טל, חטיבת המס, דירקטור ,כפיר אילני רו"ח

 
 

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

 לאמור בו.החוזר אלא להסב את תשומת לבך 

 כל הזכויות שמורות.© 
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