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חוזר מסים 4.2018
תיקון מס'  245לפקודת מס הכנסה :סעיף (3ט)1
יחול רק על בעל מניות מהותי יחיד ,הסדר מיסוי
חדש לחברת בית ,תיקון למיסוי חברה משפחתית
וקרן השקעות במקרקעין

שלום לכולם,
אתמול ( 17בינואר  )2018פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' ,)245
התשע"ח  .2018 -התיקון כולל את הנושאים הבאים:
 סעיף (3ט )1לפקודה יחול רק על בעל מניות מהותי יחיד או "תאגיד שקוף";
 הסדר מיסוי חדש לחברת בית  -החלפת סעיף  64לפקודה;
ההסדר החדש מתייחס ,בין היתר ,לקביעת מספר בעלי המניות המרבי ,סוגי
בעלי המניות שאינם יחידים המותרים ,סוגי הנכסים המותרים לחברת בית
להחזיק ,יחוס ההכנסה וההפסדים של חברות הבית לבעלי המניות ,הוראות
לעניין מכירת מניות של חברת בית והוראות למקרים בהם חברה חדלה מלהיות
חברת בית .כן נקבעו הוראות מעבר לעניין הדין שיחול על חברות שהיו חברות

בית ערב יום התחילה וביקשו או לא ביקשו להיחשב כחברת בית ערב יום
.התחילה
 יום מיום פרסום התיקון60  יום או30 תשומת לב לגבי הודעות שיש למסור תוך
.)(המפורטות בחוזר המלא
.א לפקודה64  תיקון סעיף- תיקונים קלים במיסוי חברה משפחתית
.ג לפקודה7א64  תיקון סעיף- תיקונים קלים במיסוי קרן השקעות במקרקעין
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 שכן אין מטרת החוזר אלא להסב,או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה/אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
.את תשומת לבך לאמור בו
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