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חוזר מסים 17.2017
הצעת חוק לתיקוני מס ביחס לשינויי מבנה לפי
הוראות חלק ה' 2לפקודת מס הכנסה

שלום לכולם,
לאחרונה פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  ,)239התשע"ז-
 ,2017אשר במסגרתו מוצעים ,שינויים בהוראות חלק ה' 2לפקודת מס הכנסה.
הוראות חלק ה' 2לפקודה מסדירות את התנאים בהם שינויי מבנה ,דוגמת מיזוג
חברות ,פיצול והעברת נכסים תמורת מניות בחברה ,לא יחויבו במס .מדובר במקרים
בהם מבחינה מהותית לא היה מימוש כלכלי אמיתי המצדיק חיוב במס ,וזאת בשל
השמירה על הבעלות הכלכלית בנכסים המועברים .במקרים אלה ,החיוב במס נדחה
למועד המימוש.
מטרתו העיקרית של התיקון היא הגמשת המגבלות החלות על מתן הקלות המס
בביצוע שינויי המבנה ובכלל זה מתן אפשרות רחבה יותר ל"כניסת משקיעים"
לחברה ,מימוש זכויות ,מתן אפשרות לביצוע שינוי מבנה מורכבים והסרת חסמים
נוספים בדין הקיים.
בנוסף ,שואף התיקון לקבוע נוסח אחיד ,ככל האפשר ,לעניין מגבלות החלות על שינויי
מבנה שונים ולפשט ,ככל שניתן ,את הוראותיו של חלק ה' 2לפקודה .בד בבד ,התיקון
המוצע כולל גם מספר הכבדות ,כמפורט בחוזר המלא.
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