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20182.חוזר מסים   
תחולה  - ( לפקודה1)ט 3תיקון צפוי להוראות סעיף 

 רק לגבי בעל מניות מהותי יחיד

 

 שלום לכולם, 
 

בהמשך לחוזרינו הקודמים בנושא מיסוי משיכות של בעל מניות מהותי מחברה 

נערך דיון  1.1.2018( לפקודה, ברצוננו לעדכנכם, שביום 1)ט3שבבעלותו לפי סעיף 

יודגש, נוסח התיקון תיקון לנוסח הסעיף. בוועדת הכספים של הכנסת שבו אושר 

ורק אח"כ יהפוך , בקריאה שניה ושלישית מליאת הכנסת צריך להיות מאושר ע"י

.לחוק מחייב  

 

על פי התיקון המוצע, הסעיף יחול רק על בעל מניות מהותי שהוא יחיד או על "תאגיד 

)חברה שהכנסתה או הכנסתה החייבת מיוחסת לבעל הזכויות בה, למעט אם  שקוף"

 כל בעלי הזכויות בה הן חברות החייבות במס חברות(.

 

זה נכפה על רשות המסים בעקבות הפרשנות שנתנה ללשון הסעיף,  נציין שתיקון

לפיה הוא חל גם על בעל מניות מהותי שהינו חברה זרה ועל כן דרשה, בין היתר, 

למסות את יתרות החובה של החברה הזרה בספרי חברת הבת תושבת ישראל, 

.כאילו חולק דיבידנד  

 

( 1)ט3ניסתו לתוקף של סעיף תהיה רטרואקטיבית, מיום כ תחולת התיקון המוצע

. 2017בינואר  1לפקודה, קרי מיום   

 



אותו מועד לפני , כי אין באמור כדי לפגוע בדין החל בתיקון המוצע יחד עם זאת, נקבע

על משיכת כספים מחברה על ידי חברה שהיא בעל מניות מהותי, או על ( 1.1.2017)

. בכך שומרת רשות כאמור העמדת נכס לשימושה של חברה שהיא בעל מניות מהותי

למסות משיכות במקרים מסוימים, יש  ,לפיההמסים על זכותה לשמור על עמדתה 

ארוכות טווח ע"י חברות זרות וזאת על סמך פרשנותה לדין שחל לפני מועד תחילתו 

(.1)ט3של סעיף   
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 למידע ופרטים נוספים:

 שותפה, מנהלת חטיבת המס,  ,רוןירו"ח אלונה מ

 03-6085540טל': 
 דירקטור, מנהל המחלקה המקצועית, חטיבת המס, , רו"ח ועו"ד דני גבאי

 03-6085532טל': 

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

 ו.את תשומת לבך לאמור ב

 כל הזכויות שמורות.© 
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