ישראל
חטיבת המס

חוזר מיסים 34.2013
הזדמנות אחרונה להפיכת חברה רגילה
לחברה משפחתית
הגשת הודעות עד ליום 28.11.2013
 6בנובמבר2013 ,
לקוחות וידידים יקרים,
ביום  5באוגוסט  ,2013פורסם החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב לשנים  2013ו ,)2014 -התשע"ג"( 2013 -התיקון") .במסגרת התיקון נקבע ,בין היתר,
שינוי מהותי בכל מודל החברה המשפחתית ,לרבות חסימת האפשרות להפוך חברה רגילה לחברה
משפחתית.

דף הבית של חטיבת המס

כמו כן ,נקבעו בתיקון הוראות תחולה ומעבר ,שחלקן קובעות אפשרות למתן הודעות תוך ארבעה
חודשים מיום התחילה של התיקון ( 1באוגוסט  -2013קרי ,יש למסור את ההודעות עד ליום חמישי
 28בנובמבר  )2013כדלקמן:


חברה רגילה קיימת תוכל להודיע עד מועד זה על רצונה להפוך לחברה משפחתית ,אם כי תוך
הטלת מגבלות מכבידות בשל שינוי המעמד .חברה רגילה שלא תודיע עד למועד זה על
רצונה להפוך למשפחתית לא תוכל לעשות זאת בעתיד.



קישורים רלוונטיים:

מתן הודעה על החלפת נישום מייצג במקרה בו חדל להתקיים התנאי כדי להיות נישום מייצג.

לכתבה בנושא "וישחק הציבור לפנינו"
לארכיון חוזרים מקצועיים 2013
לארכיון חוזרים מקצועיים בין השנים
2005-2012

לא הודיעה החברה עד למועד זה ,היא תחדל להיות חברה משפחתית מתחילת שנת המס
שבה חדל להתקיים בה התנאי כאמור.



חברה משפחתית קיימת תהיה רשאית להודיע לפקיד השומה עד למועד זה שהיא חוזרת בה
מבקשתה להיחשב כחברה משפחתית זכאית ,לפי סעיף 64א(ב)( )1לפקודה כנוסחו החדש
בתיקון זה.

לצפייה בחוזר המלא לחצו כאן
למידע ופרטים נוספים:
רו"ח דני גבאי ,דירקטור ,מנהל המחלקה המקצועית ,חטיבת המס ,טל'03-6085532 :
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