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חוזר מסים 24.2016
הוראת שעה לחלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי
בשיעור מופחת של  25%כולל מס יסף

שלום לכולם,
היום לפנות בוקר (יום חמישי ה )22.12.2016 -אישרה הכנסת בקריאה שנייה
ושלישית את חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות התקציב  2017ו"( 2018 -חוק
ההסדרים") .חוק זה כולל גם חקיקת מס נרחבת לגביה נוציא חוזר נפרד (לגבי הצעת
החוק -ראה חוזרי מסים  21.2016ו 22.2016 -של משרדנו).
חוק ההסדרים כולל ,בין היתר ,הוראת שעה לפיה על הכנסה מדיבידנד ששולמה על
ידי החברה מחלקת הדיבידנד והתקבלה בידי מקבלה שהינו יחיד (לרבות חברה
משפחתית) בעל מניות מהותי בה ,בתקופה שמיום  1בינואר  2017ועד 30
בספטמבר  2017יחול שיעור מס של  25%בלבד ,ולא יחול על הדיבידנד מס נוסף
לפי סעיף 121ב לפקודה החל על בעלי הכנסות גבוהות ("מס יסף").
המס המופחת בשיעור של  25%לפי הוראת השעה יחול במקום שיעור מס של 30%
בתוספת למס יסף בשיעור של  2%עד  31.12.16ובשיעור של  3%החל מיום
 ,1.1.17דהיינו ,מס כולל של  32%-30%עד  31.12.16ומס כולל בשיעור של -30%
 33%החל מיום .1.1.17
הוראת השעה תחול על רווחים שנצברו עד  31בדצמבר  2016ובתנאי שבכל אחת
משנות המס  2017עד  ,2019הסכום הכולל של הכנסת עבודה ,דמי ניהול ,הפרשי
הצמדה או ריבית ותשלומים אחרים ששולמו למקבל ההכנסה מדיבידנד על ידי
החברה מחלקת הדיבידנד ,במישרין או בעקיפין ,בהפחתת ההכנסה מדיבידנד

 לא פחת ממוצע סכום התשלומים כאמור ששולמו לו על,שחויבה במס לפי סעיף זה
.2016 - ו2015  בשנות המס, במישרין או בעקיפין,ידי החברה האמורה
)(ב) לפקודה המאפשרות לקזז הפסד הון שוטף ממכירת נייר4()(א92 הוראות סעיף
 לא יחולו על דיבידנד שחלה עליו,ערך בשנת המס כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד
.הוראת השעה
 מומלץ לבעלי מניות מהותיים לשקול את דחיית ההחלטה על חלוקת,לפיכך
.2016  בדצמבר31 -הדיבידנד וקבלתו לאחר ה
:למידע ופרטים נוספים
, מנהל המחלקה המקצועית בחטיבת המס, דירקטור,רו"ח ועו"ד דני גבאי
03-6085532 :'טל

 שכן אין מטרת,או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה/אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
.החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו
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