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חוזר מסים 25.2017
תיקוני מס ביחס לביצוע שינויי מבנה לפי הוראות
חלק ה' 2לפקודת מס הכנסה
תיקון מס'  242לפקודת מס הכנסה

שלום לכולם,
אתמול 6 ,באוגוסט  2017פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' ,)242
התשע"ז ,2017-אשר במסגרתו נכללו שינויים רבים בהוראות חלק ה' 2לפקודת מס
הכנסה .בין היתר ,קובע התיקון כדלקמן:
 הגמשת המגבלות החלות על מתן הקלות המס בביצוע שינויי המבנה ובכלל זה
מתן אפשרות רחבה יותר ל"כניסת משקיעים" לחברה (לרבות מתן אפשרות
במיזוג לקבלת חלק מהתמורה במזומן)
 הקלות על מימוש זכויות
 הקלה ביחסי גודל במיזוג
 מתן אפשרות לביצוע שינוי מבנה מורכבים
 צמצום מגבלות מסוימות על קיזוז הפסדים לאחר מיזוגים וביטול המגבלות על
קיזוז הפסדים לאחר פיצול.
 קביעת נוסח אחיד לעניין מגבלות החלות על שינויי מבנה שונים

ביטול הצורך לפנות לאישור מראש מרשות המסים לגבי מיזוג בדרך של החלפת
מניות ולגבי פיצול אנכי
 כמפורט בחוזר המלא, התיקון כולל גם מספר הכבדות,בד בבד
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