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  931.12.201תזכורת לסגירת יתרות חובה עד ליום  הנדון:

מיסוי חברת מעטים ובעל מניות מהותי בה: "חברות ארנק", משיכות כספים ושימוש בנכסים,  

 לפקודת מס הכנסה(  235רווחים בלתי מחולקים )תיקון 

  

 להלן מבנה החוזר: 

 

סעיף  הנושא

 בפקודה 

מספרי 

הסעיפים 

 בחוזר זה

 1  הקדמה כללית

מניות מהותי יחיד ידי בעל -מיסוי משיכת כספים או שימוש בנכסים על

 )לרבות תאגיד שקוף(

 2-15 (1)ט3

 16-19 א62 מיסוי "חברות ארנק"

 20 77 מתן סמכות לראות ברווחים של חברת מעטים שלא חולקו כאילו חולקו

 -1.1.2017הוראת שעה לחלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי בתקופה 

30.9.2017 

 21 

 

 הקדמה כללית

 

, חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי 2592בספר החוקים פורסם  2016בדצמבר  29ביום  .1

 "(.התיקון" או "החוק: ")להלן 2016-(, התשע"ז2018-ו 2017התקציב לשנות 

 

החוק כולל, בין היתר, גם פרק העוסק במיסוי חברת מעטים ובעל מניות מהותי בה המטפל בתופעת ניצול לרעה של 

 בחוק(.  94-97ראו סעיפים  -לפקודת מס הכנסה 235חברות )תיקון מס'  על החלה שלבי-שיטת המיסוי הדו

 

 פרק זה כולל את המרכיבים הבאים:

 

http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=lleY%2fWawmuRj7i8qFZDkJhkn2Obkfm%2bphRtfHFY%2boV0%3d


 

2 

הוספת סעיף  -1)לרבות תאגיד שקוף(ידי בעל מניות מהותי יחיד -מיסוי משיכת כספים או שימוש בנכסים על (1)

 ( לפקודה; 1)ט3

 

: ההכנסה החייבת של חברת מעטים, הנובעת מפעילות של יחיד שהוא בעל מניות מיסוי "חברות ארנק" (2)

  א לפקודה;62הוספת סעיף  -מהותי בה תיחשב כהכנסתו של היחיד

 

 לפקודה; 77תיקון סעיף  -מתן סמכות לראות ברווחים של חברת מעטים שלא חולקו כאילו חולקו (3)

 

  2017בספטמבר  30עד  2017בינואר  1לבעל מניות מהותי בתקופה שמיום  הוראת שעה לחלוקת דיבידנד (4)

בעמוד  4חוזר ראה  -לעניין זה כולל מס יסף. 25%)ועל כן תוקף ההוראה הסתיים( בשיעור מס מופחת של 

 ;של משרדנו 2017לחוברת תום שנת המס  253

 

, ובמיוחד לגבי סגירת יתרות 2019אנו ממליצים לבחון את יישומם של הסעיפים הנ"ל עוד לפני תום שנת המס 

 .2018בדצמבר  31חובה שנוצרו לפני 

 

 ועקרון השקילות חברות במיסוי שלבי-הדו המיסוי וןעקר :הרקע לתיקון לפי דברי ההסבר שצורפו להצעת החוק

 המופקת אותה הכנסה לבין יחיד בידי המופקת הכנסה על החלים שיעורי המס בין ההבדל יצומצם שלפיה המיסויית

 חברה לפעול באמצעות החלטה. בישראל התאגידים מיסוי בשיטת מעקרונות היסוד חברה, הם באמצעות בידו

 לפעילות היתרונות המהותיים אחד. ומשפטיים עסקיים, כלכליים ובהם שיקולים ומגוונים רבים משיקולים מונעת

 מחולקת ההכנסה השלב שבו - השני בשלב במס החיוב עיתוי על השליטה הוא ,המס דיני חברה, מבחינת באמצעות

 במועד משמעותית לדחייה או להביא מס מתשלום להתחמק מניות מאפשרת לבעלי זו שליטה. המניות לבעלי

לרעה  ניצול המהווים מס תכנוני עם להתמודד לרשות המסים כלים מתן היא המוצעים התיקונים מטרת .המס תשלום

 . חברות על החלה הדו־שלבי המיסוי שיטת של

 

 להלן סקירה של התיקונים שבוצעו:

 

 ( לפקודה1)ט3 הוספת סעיף -ידי בעל מניות מהותי -מיסוי משיכות כספים או שימוש בנכסים על

 

 המיסוי של שיטת לרעה ניצול של הנפוצות התופעות על פי דברי ההסבר להצעת החוק, אחתהרקע לתיקון:  .2

 את בעלי משמשות החברה, אשר של המניות בעלי בידי נכסים מחברה או כספים של משיכות היא שלבי-הדו

 בעלי ידי על מוגדרות המשיכות. כלל מוחזרות ארוך, ולעתים אינן זמן פרק במשך מוחזרות ואינן המניות

 מחויב המניות הקיים, בעל הדין פי על. תקופה ארוכה בתום היום, או בבוא לחברה שתוחזר המניות כהלוואה

 החברה, או בכספי השתמש בתקופה שבה לחברה שילם לא אשר הרעיונית הריבית הכנסה בגובה על במס

 על המס לסכום מגיע אינו כאמור כלכלית, תשלום מס מבחינה אך. ענייןה בנכס, לפי שימוש ראויים דמי בגובה

  .כדיבידנד בלא משיכתם ונכסיה החברה בכספי שימוש באמצעות מניות הדיבידנד, שנחסך לבעלי

 

פרסמה רשות המסים  2017באוגוסט  22ביום  -לפקודה 245חוזר רשות המסים שבעקבותיו בוצע תיקון  .3

( בליווי דגשים ודוגמאות מספריות 1)ט3בנוגע לפרשנותה לסעיף  07/2017חוזר מס הכנסה מספר את 

                                                      
תוקן הסעיף רטרואקטיבית, כך שהסעיף יחול רק על בעל מניות מהותי  17.1.2018לפקודת מס הכנסה מיום  245בתיקון   1

 שהוא יחיד או על "תאגיד שקוף", קרי הוא לא יחול על בעל מניות שהוא חברה )שאינה תאגיד שקוף(. 

http://insights.deloitte.co.il/tax2017/index.html?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99+%D7%A9%D7%9C%D7%9A+-+%D7%94%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA+%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%AA%D7%95%D7%9D+%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A1+2017+%D7%95%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%AA+%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A1+2018+|+%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA#253
http://insights.deloitte.co.il/tax2017/index.html?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99+%D7%A9%D7%9C%D7%9A+-+%D7%94%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA+%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%AA%D7%95%D7%9D+%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A1+2017+%D7%95%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%AA+%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A1+2018+|+%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA#253
https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz_07_2017_acc.pdf
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כן להבהרה. על פי החוזר, הסעיף חל גם על בעל מניות שהינו חברה, ובעיקר לגבי חברה תושבת חוץ, ועל 

דרשה הרשות, בין היתר, למסות את יתרות החובה של החברה הזרה בספרי חברת הבת תושבת ישראל, 

 כאילו חולק דיבידנד.

 

פרשנותה של רשות המסים, סתרה את ההבנה של ועדת הכספים של הכנסת לכוונת הסעיף, כשאישרה את נוסח 

לפקודה, שעל פיו, הסעיף  245פורסם תיקון  2018בינואר  17מיום  2684בספר החוקים הסעיף לחקיקה, ולפיכך 

יוחסת לבעל יחול רק על בעל מניות מהותי שהוא יחיד או על "תאגיד שקוף" )חברה שהכנסתה או הכנסתה החייבת מ

הסעיף לא יחול על בעל מניות הזכויות בה, למעט אם כל בעלי הזכויות בה הן חברות החייבות במס חברות(, קרי 

 )ובתנאי שאינה תאגיד שקוף(. שהוא חברה

 

 . 2017בינואר  1( לפקודה, קרי מיום 1)ט3רטרואקטיבית, מיום כניסתו לתוקף של סעיף  245תחולת תיקון 

 

( על משיכת כספים 1.1.2017, כי אין באמור כדי לפגוע בדין החל לפני אותו מועד )245נקבע בתיקון יחד עם זאת, 

מחברה על ידי חברה שהיא בעל מניות מהותי, או על העמדת נכס לשימושה של חברה שהיא בעל מניות מהותי 

ש למסות משיכות ארוכות כאמור. בכך שומרת רשות המסים על זכותה לדבוק בעמדתה לפיה, במקרים מסוימים, י

 (.1)ט3ידי חברות זרות וזאת על סמך פרשנותה לדין שחל לפני מועד תחילתו של סעיף -טווח על

 

פרשנותה של רשות המסים לגבי התיקון, כפי שהובעה בחוזר בכל הנוגע למיסוי בעל  245כמובן, שבעקבות תיקון 

נטית )אך נכון למועד פרסום זה, טרם פורסם על ידה מניות מהותי שהוא חברה, לרבות חברה זרה, כבר אינה רלב

 חוזר מתקן(.

 

הסעיף עוסק בחיוב משיכות מחברה על מיסוי משיכות כספים והעמדת נכסים לרשות בעל המניות המהותי:  .4

 כמפורט להלן: 2ידי בעל מניות מהותי יחיד )לרבות תאגיד שקוף(

 

מהחברה שבבעלותו. משיכות אלה יחויבו כהכנסה  מהותי משיכות כספים המבוצעות על ידי בעל מניות (1)

 במס בידי בעל המניות שמשך את הכספים.  חייבת

 

שיט וטיס ועוד )ראו הגדרת "נכס"  העמדת נכסים לשימוש בעל מניות מהותי כגון דירות מגורים, כלי (2)

 .בהמשך( תחויב כהכנסה חייבת בידי בעל המניות

 

המהווה נספח  1350טופס ידי בעל המניות המהותי באמצעות -ע על( יתבצ1)ט3הדיווח על ההכנסה לפי סעיף 

 לדוח השנתי.

 

 "מועד החיוב" במס הינו כמפורט להלן: .5

 

 )שוטף + שנה(. בתום שנת המס שלאחר שנת המס שבה נמשכו -במשיכת כספים מחברה  (1)

                                                      
לפקודה: "מי שמחזיק, במישרין  88המונח בסעיף  ( מפנה להגדרת1)ט3ההגדרה הפורמלית של "בעל מניות מהותי" בסעיף   2

אדם". בתיקון -בני-לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר 10% -או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב
על כן, הסעיף יחול רק על בעל (". 9תאגיד שקוף כהגדרתו בפסקה )לפקודה, הוספה להגדרה: "למעט חברה שאינה  245

יות מהותי שהוא יחיד או על "תאגיד שקוף" )חברה שהכנסתה או הכנסתה החייבת מיוחסת לבעל הזכויות בה, למעט אם מנ
 כל בעלי הזכויות בה הן חברות החייבות במס חברות(.

http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2fzRz98U4QZbe1n0s3ElQTr%2bVQx7kNUzcPuC%2bM%3d
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc1350_18.pdf
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בתום שנת המס שבה הועמד הנכס לשימוש, ובתום כל  - בהעמדת נכס לשימוש בעל המניות המהותי (2)

 (. בתום כל שנהשנה לאחר מכן עד למועד שבו הושב הנכס )

 

 )ט( לפקודה על משיכה של כספים מהחברה.3יובהר, כי עד למועד החיוב יחול סעיף 

 

 השאר, המונחים הבאים:לעניין זה הוגדרו, בין  -הגדרות רלוונטיות  .6

 

משיכה של כספים מחברה על ידי בעל מניות מהותי או קרובו, או העמדת נכס של  - "משיכה מחברה" (א)

, למעט משיכה או העמדה לשימוש כאמור המהווה הכנסה במישרין או בעקיפיןחברה לשימושם, והכל 

 אשר חויבה במלוא המס.

 

ותר וכוללת הלוואה, השאלה, כל חוב אחר, " הינה רחבה בימשיכה של כספים מחברההגדרת "

מזומנים, ניירות ערך, פיקדונות וכל ערובה אחרת שהחברה העמידה כבטוחה כלשהי לטובת בעל 

 המניות המהותי. 

 

 אותו שימשו אם ובין בפועל המניות בעל שימשו את הנכס או הכספים אם בין יחול הסעיף יודגש כי

 כבטוחה, בעל בנכסיה או בכספי החברה שימוש שבאמצעות משום נטל, זאת שהוא כבטוחה להלוואה

 בפועל. משיכתם בלא מהם, גם להשתמש וליהנות יכול המניות

 

על פי חוזר רשות המסים, הובהר, כי חברה לעניין זה היא חברה ציבורית או חברה פרטית בין שמדובר 

)"חנ"ז(  3ת "חברה נשלטת זרה"ובין שמדובר בחברה תושבת מדינה זרה, לרבו בחברה תושבת ישראל

 )חמי"ז(.  4או "חברה משלח יד זרה"

 

, ( לפקודה מחברה תושבת מדינת אמנה1)ט3"משיכה" לפי סעיף - 33/2017בדיווח  חייבת בעמדה

 נקבע כדלקמן:

( לפקודה יראו משיכה )כהגדרתה בסעיף( על ידי בעל מניות מהותי 1)ט3"בהתאם לסעיף 

לפקודה, כהכנסתו של בעל המניות  196מחברה תושבת מדינה גומלת, כמשמעותה בסעיף 

 המהותי מדיבידנד או כהכנסת עבודה או כהכנסה מעסק או משלח יד, לפי העניין. 

 

כמו כן, בחישוב המס החל על בעל המניות המהותי בשל משיכה מחברה זרה, לא יינתן זיכוי 

ממס זר במועד הדיווח על המשיכה ככול שהמס במדינה הזרה לא שולם בפועל לרשות המס 

 לפקודה".      199-210הזרה ומתקיימים התנאים הקבועים בסעיפים 

 

ידה נכס ספציפי מנכסיה כערובה לחוב של בעל המניות עוד הובהר בחוזר, כי במקרה והחברה לא העמ

לא תחשב העמדת הערובה )ערבות כללית( ולא חלה מגבלה כלשהי על נכסי החברה מצד המלווה, 

 .הכללית כמשיכת כספים

 

  

                                                      
 ב לפקודה.75חברה נשלטת זרה כמשמעותה בסעיף   3
 לפקודה. 1ב75חברת משלח יד זרה כמשמעותה בסעיף   4
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 כל אחד מאלה: -"נכס"  (ב)

 

 דירה שעיקר השימוש בה הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי, ולרבות תכולתה;  (1)

 

בנושא  08/2017חוזר מיסוי מקרקעין מס' פרסמה רשות המסים את  2017באוגוסט  23ביום 

הוראות  -העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי או קרובו מהחברה לבעל מניותיה

 בין היתר, נקבעו בחוזר ההדגשות וההבהרות הבאות:( לפקודה. 1)ט3מעבר לסעיף 

 

לחוק מיסוי  1"דירה" לעניין סעיף החיוב שונה מהגדרת "דירת מגורים" הקבועה בסעיף  (א)

 מקרקעין, כמפורט בחוזר.

דירה המשמשת את בעל המניות המהותי וקרובו כדירת נופש, תיחשב כדירה שעיקר  (ב)

של בעל המניות המהותי, גם אם היא עומדת ריקה השימוש בה הוא לצרכיו הפרטיים 

 ברוב ימות השנה.

משטחה משמש לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי או קרובו  51% -יראו דירה ש (ג)

כנכס שעיקר השימוש בו הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי, גם אם ביתר 

 שטחה נעשה שימוש לצרכי החברה עצמה, או לאחר מטעמה.

ן בסעיף החדש ו/או בהוראות המעבר, כדי להוות עילה לביטול העברתה של דירת אי (ד)

חברה שהייתה בשימוש פרטי של בעל מניותיה והועברה אליו ערב כניסתו לתוקף של 

 ( והוראות המעבר.1)ט3סעיף 

 

 , נקבע כך:( לפקודה1)ט3הגדרת דירה בחברה לפי סעיף  - 34/2017בדיווח  חייבתעמדה ב

( בפקודה, יראו כדירה בין אם היא בישראל 1)ט3"לעניין הגדרת "דירה" הקבועה בסעיף 

ובין מחוץ לישראל ובין אם היא בעיקרה בשימוש בעל המניות המהותי ובין בעיקרה 

 לפקודה". 76בשימוש קרובו כהגדרתו בסעיף 

 לגבי דירה. , בנוגע להוראות המעבר14.2בסעיף  בהמשךגם ראה 

 או תכשיטים; חפצי אומנות (2)

 כלי טיס וכלי שיט שעיקר השימוש בהם הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי; (3)

 נכס אחר שקבע שר האוצר לעניין זה, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת; (4)

 

 יתרה הניתנת לקיזוז על פי דין, לרבות שטר הון שהונפק לתקופה של עד חמש שנים. -"יתרת זכות"  (ג)

 

( 1)ט3לא יראו הון מניות ופרמיה כיתרת זכות בחברה לפי סעיף  - 35/2017 בדיווח חייבתעמדה ב

 :כך נקבע, לפקודה

 

לא יראו הון מניות ופרמיה )המהווים חלק מההון העצמי של החברה( כ"יתרת זכות" כהגדרתה " 

( בפקודה או כסכומים המהווים הכנסה שחויבה במלוא המס לעניין הגדרת 1()1)ט3בסעיף 

 ."יכה מחברה" בסעיף האמור"מש

 

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz_08_2017_acc.pdf
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לחוק מיסוי מקרקעין בתוספת  47הגבוה מבין אלה: יתרת שווי הרכישה כאמור בסעיף  -"עלות נכס"  (ד)

 הפחת, או עלות הנכס בדוח על המצב הכספי של החברה.

 

 ש"ח: 100,000הקלה במשיכת כספים מחברה בסכום שאינו עולה על  .7

 

כספים מחברה סכום משיכות מצטבר, שלא עלה ביום כלשהו בשנת  קיימת הקלה לפיה לא יראו כמשיכה של

 ש"ח. 100,000המס וביום כלשהו בשנת המס שלפניה על 

 

ש"ח יחול הדין החל על משיכות בעלים כפי  100,000-על פי חוזר רשות המסים, על משיכות כספים מתחת ל

 (.1)ט3שהיה לפני כניסתו לתוקף של סעיף 

 

 סיווג ההכנסה: .8

 

 במועד החיוב, ההכנסה תסווג כהכנסתו של בעל המניות המהותי לפי המדרג הבא:

 

 כהכנסה מדיבידנד. - (5)ב( לחוק החברות 302אם היו רווחים בחברה )רווחים לפי סעיף  (1)

 

 כהכנסת עבודה. -אם לא היו רווחים בחברה, ואם מתקיימים יחסי עובד מעביד  (2)

 

 כהכנסה מעסק או משלח יד. - יחסי עובד מעביד אם לא היו רווחים בחברה, ולא מתקיימים (3)

 

 על פי חוזר רשות המסים:

 

ככל והמשיכה חויבה במס בידי בעל המניות בהתאם לחלופה השנייה או השלישית, והחברה רשמה  (א)

בספריה החשבונאיים הוצאה כנגד סגירת יתרת המשיכה שחויבה, תיחשב ההוצאה גם כהוצאה לצורכי 

 מס.

 

נסה, משיכה בעקיפין תחשב כמשיכה מהחברה הראשונה ממנה נמשך הכסף. עם לעניין סיווג ההכ (ב)

זאת, אם מדובר ב"שרשרת" חברות כגון אם ובת, יש לבחון את גובה העודפים באופן מאוחד עם חברת 

 האם.

 

 הוראות אנטי תכנוניות: .9

 

הושבו, יראו אותם, כספים שהושבו לחברה עד מועד החיוב ונמשכו מחדש בתוך שנתיים מהמועד שבו  (1)

פעמי, והוחזרו -עד גובה הסכום שנמשך מחדש כאילו לא הושבו, למעט אם נמשכו מחדש באופן חד

 ימים. 60בתוך 

 

                                                      
, עמדת 2017לשנת המס  1350חלוקה מותרת לפי מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון. נציין שעל פי דברי ההסבר לטופס   5

רשות המסים היא שיתרת הרווחים הינה "למעט רווחי שערוך שלא מוסו", ואולם הערה זו נמחקה מהטופס לשנת המס 
2018. 
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נכס שהועמד לרשות בעל המניות המהותי והושב לחברה עד מועד החיוב, ולאחר מכן הועמד לשימושו  (2)

 א הושב.מחדש בתוך שלוש שנים מהמועד שבו הושב, יראו אותו כאילו ל

 

חודשים מהמועד שבו נוכתה, יראו אותה,  18יתרת זכות שנוכתה מהכנסה )ראה להלן( ונפרעה בתוך  (3)

 עד גובה הסכום שנפרע, כאילו לא נוכתה.

 

על פי חוזר רשות המסים, במקרים בהם נמשכו כספים מחדש או הועמד נכס מחדש, וכבר הוגש דוח לשנה בה 

תיקון לדיווח הראשוני שהוגש, וזאת גם אם מדובר בדוח שנעשתה לגביו חל מועד החיוב, על הנישום להגיש 

 שומה.

 

לעניין חישוב ההכנסה כאמור, יראו כהכנסה במועד חישוב סכום ההכנסה בגין משיכת כספים מחברה:  .10

או סכום  6יתרת זכות של בעל המניות המהותי שביצע את המשיכה בניכויהחיוב, את סכום משיכת הכספים 

 .7אה שמימנה את המשיכה כאשר בעל המניות המהותי נושא בעלויות ההלוואההלוו

 

יראו כהכנסתו של בעל המניות חישוב סכום ההכנסה בגין העמדת נכס לשימוש בעל המניות המהותי:  .11

ובנכס  8: יתרת הזכות של בעל המניות המהותיבניכוי היתרות הבאותהמהותי במועד החיוב, את עלות הנכס 

. העמדת הנכס לשימוש 9יתרת הלוואה מתאגיד בנקאי בלבד שכנגדה שעבוד קבוע של הדירה -ירהשהוא ד

 בעל המניות המהותי אינה נחשבת למכירתו, אלא כמשיכה בלבד.

 

על פי חוזר רשות המסים, מועד החיוב במקרה של העמדת נכס לשימוש בעל המניות הינו בתום השנה 

המניות ובכל שנה לאחריה עד להשבת הנכס לחברה. יחד עם זאת,  הראשונה בה הועמד הנכס לשימוש בעל

אין הכוונה לחייב במס בשנים הבאות סכומים שחויבו כבר במס בשנים קודמות, אלא רק את השינוי שחל 

בעלות הנכס או שינוי ביתרת הזכות וההלוואה. בהתאם לכך, עלות הנכס שחויבה במס בשנה הראשונה 

 כות בשנה שלאחריה.תחשב לצורכי מס כיתרת ז

 

 מיסוי השימוש בנכס עד להשבתו: .12

 

(, לפי 10)2( או 2)2בגין השימוש בנכס עד להשבתו לחברה, תיזקף לבעל המניות המהותי הכנסה מסעיף 

)מס שולי(, לפי הגבוה מבין שווי השוק בגין השימוש בנכס או השיעור  121העניין, בשיעורים הקבועים בסעיף 

( לעניין הלוואה, כשהוא מוכפל בעלות הנכס, והכל בניכוי תשלומים בגין השימוש 1)ט()3שנקבע לפי סעיף 

 בנכס ששילם בעל המניות המהותי. 

 

  

                                                      
  .3748/19החלטת מיסוי מס'  לעניין ההכרה ביתרת זכות שניתנה בעקיפין, ראה    6
 60בתנאי שמדובר בסכום הלוואה שנטלה החברה מתאגיד בנקאי בלבד, לתקופה של שנתיים לפחות, אשר הועבר בתוך   7

ימים לידי בעל המניות המהותי, ובעל המניות המהותי הוא שנושא בכל עלויות ההלוואה, ובלבד שהחברה לא העמידה ערובה 
רה לא העמידה נכס ספציפי מנכסיה כערובה לחוב של בעל לפי הבהרת רשות המסים, במקרה והחבכנגד אותה הלוואה. 

ולא חלה מגבלה כלשהי על נכסי החברה מצד המלווה, לא תחשב העמידה ערבות כללית )ערבות צפה( המניות, אלא 
 העמדת הערובה הכללית כמשיכת כספים.

 .3748/19החלטת מיסוי מס' לעניין ההכרה ביתרת זכות שניתנה בעקיפין, ראה     8
 אם השעבוד הוא לתקופה של שלוש שנים לפחות, שמוטל על אותה דירה שהועמדה לשימוש בעל המניות המהותי.  9

https://www.misim.gov.il/TMMISUYWEB/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20190003&new=true
https://www.misim.gov.il/TMMISUYWEB/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20190003&new=true
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 חברתית המשמשת לתכלית כלכלית:-הלוואה בין .13

 

הלוואה שניתנה לחברה אחרת המשמשת לתכלית כלכלית בחברה המקבלת את ההלוואה לא תיחשב 

 . 10כמשיכה בעקיפין, ובלבד שהחברה המקבלת אינה תאגיד שקוף 

 

יש לשים לב, כי ההקלה מתייחסת רק למקרה בו מדובר בהלוואה ולא בכל משיכה. כך למשל משיכת כספים 

ללא הסכם הלוואה, ללא קביעת שיעורי ריבית, ללא קביעת מועדי תשלום ריבית וקרן וללא מתן בטחונות על 

 ידי הלווה, לא תחשב כהלוואה לעניין ההקלה. 

 

 בהלוואה המשמשת מדובר אם כלכלית לתכלית כמשמשת תחשב , ההלוואהכן, על פי חוזר רשות המסים כמו

 חוב החזר לטובת נלקחה וההלוואה לדוגמא במקרה בה. כך המניות בעל של לצרכיו ולא לצרכיה החברה את

אישית  ערבות ממומשת הייתה לקיחתה למועד בסמוך מוחזר היה שאילו לא ג', לצד הלווה החברה של

 .בה המניות בעל של צרכיו המשמשת את בהלוואה שמדובר הלווה, הרי בחברה המניות בעל ידי על שניתנה

 

 (:1)ט3הוראות מעבר לסעיף  .14

 

 לחוק(, כפי שיפורטו להלן: 96במסגרת תיקון החקיקה נקבעו הוראות מעבר מקלות )סעיף 

 

( 1)ט3סעיף  - 2016בדצמבר  31יתרת משיכות של כספים מחברה הרשומה במאזן החברה נכון ליום  14.1

, 2016בדצמבר  31לפקודה לא יחול על יתרת משיכות של כספים מחברה הרשומה במאזן החברה נכון ליום 

, כאשר על יתרת המשיכות שהוחזרה, יחולו 2017בדצמבר  31ובתנאי שהיתרה הוחזרה לחברה עד יום 

 הוראות אלה:

 

, יחול הדין הקיים ערב תחילתו 2013בינואר  1על יתרת משיכות כספים שנוצרה לפני  - יתרות ישנות (א)

 של התיקון. 

על פי חוזר רשות המסים, רשאי פקיד השומה, בהתאם לנסיבות ולפסיקה בנושא, לסווג את המשיכה 

 , גם אם השיב בעל המניות את יתרת2017הישנה כדיבידנד או משכורת בשנים שקדמו לשנת המס 

 76בעמוד  15בחוזר לעניין זה, ראה סקירת פסקי דין . 2017המשיכות לחברה במהלך שנת 

 של משרדנו. 2017לחוברת תום שנת המס 

 

ואילך, יחולו הוראות סעיף  2013בינואר  1על יתרת משיכות כספים שנוצרה ביום  - יתרות חדשות (ב)

)ט( לפקודה ולא תועלה לגביהן טענה של קבלת 3בריבית לפי סעיף  )ט( לפקודה. קרי, היתרות יחוייבו3

 דיבידנד או משכורת.

 

( לפקודה יחול על נכס 1)ט3סעיף  - 2017בינואר  1דירה שהועמדה לשימוש בעל המניות המהותי לפני  14.2

מניות מסוג דירה שהועמד לשימוש בעל המניות המהותי ערב תחילתו של התיקון, לפי בחירתו של בעל ה

בדצמבר  31תשומת לב לכך שתוקף החלופות הנ"ל הסתיים ביום המהותי בהתאם לאחת מארבע חלופות. 

2018 . 

                                                      
ויות בה, למעט אם כל בעלי הזכויות בה הן חברות חברה שהכנסתה או הכנסתה החייבת מיוחסת לבעלי הזכ -"תאגיד שקוף"  10

 )א( לפקודה.126החייבות במס לפי סעיף 

http://insights.deloitte.co.il/tax2017/index.html?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99+%D7%A9%D7%9C%D7%9A+-+%D7%94%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA+%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%AA%D7%95%D7%9D+%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A1+2017+%D7%95%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%AA+%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A1+2018+|+%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA#75
http://insights.deloitte.co.il/tax2017/index.html?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99+%D7%A9%D7%9C%D7%9A+-+%D7%94%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA+%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%AA%D7%95%D7%9D+%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A1+2017+%D7%95%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%AA+%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A1+2018+|+%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA#75
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בנושא העברת דירה  08/2017חוזר מיסוי מקרקעין מס' פרסמה רשות המסים את  2017באוגוסט  23ביום 

 ( לפקודה.1)ט3הוראות מעבר לסעיף  -שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי או קרובו מהחברה לבעל מניותיה

 

המס לחוברת תום שנת  71בעמוד  11חוזר ראה  -לפירוט החלופות, לרבות החלטות מיסוי שניתנו לגביהן

 של משרדנו. 2018

 

לחוק מיסוי מקרקעין המעניק פטור בהעברת זכות במקרקעין אגב פירוק, לא יחולו על נכס  71הוראות סעיף  14.3

 ואילך. 2015מסוג דירה שהועמדה לשימוש בעל המניות המהותי בשנת המס 

 

לחוק מיסוי מקרקעין, כשבין נכסי החברה  71פירוק חברה לפי סעיף  - 5117/18החלטת מיסוי בהסכם מס' 

 דירות שהועמדו לשימוש פרטי של בעל המניות.

 

לחברה ארבעה בעלי מניות בחלקים שווים אשר רכשה בעבר שני בניינים, לבניינים מספר יחידות דיור אשר 

שתיים מהן מושכרות לבעלי מניות מהותיים. בעלי המניות מעוניינים לפרק את החברה, להעביר את הזכויות 

לחוק מיסוי מקרקעין, ולהחיל את  71ביחידות הדיור לבעלי המניות על פי חלקיהם בחברה בהתאם לסעיף 

 הוראות המעבר על שתי הדירות.

 

ות המעבר, כך שבגין העברתן לכל בעלי המניות, יחויבו כל בהחלטה נקבע על העברת שתי הדירות יחולו הורא

בעלי המניות ביום ההעברה, בהכנסה מדיבידנד/משכורת/עסק בגובה יתרת שווי הרכישה בידי החברה לפי 

חוק מיסוי מקרקעין. עד למועד העברת הדירות לבעלי המניות יחולו הוראות המעבר במלואן, לרבות חיוב בגין 

 ליום העברת הדירות, על בעלי המניות שעשו שימוש בדירות החברה.השימוש בדירה עד 

 

לחוק  71השימוש הפרטי שנעשה בדירות על ידי בעלי המניות לא יפגע בזכאות החברה לפטור ממס לפי סעיף 

)א( לתקנות מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, ככל 27מסמ"ק בעת הפירוק ובפטור ממס רכישה לפי תקנה 

)א( לתקנות מס רכישה, בנוגע ליחידות הדיור שלא 27לחוק מיסוי מקרקעין ותקנה  71עיף שיתקיימו תנאי ס

 היו בשימוש פרטי.

 

המלצות לשכת רו"ח בדבר התנהגות רואה חשבון אל מול לקוחו שמסרב לכלול בדוח השנתי הכנסה לפי  .15

 ( לפקודת מס הכנסה:1)ט3סעיף 

 

 שבון בישראל את ההמלצה הבאה:פרסמה לשכת רואי הח 2019באוקטובר  2ביום 

 

בדוח השנתי "הנדון: המלצת הלשכה בדבר התנהגות רואה חשבון אל מול לקוחו שמסרב לכלול 

 ( לפקודת מס הכנסה1)ט3סעיף  הכנסה לפי

  

( לפקודת מס הכנסה קובע כי יראו משיכה מחברה במועד החיוב )כהגדרתם של מונחים 1)ט3סעיף 

יבידנד, או לפי העניין הכנסת עבודה או הכנסה מעסק/משלח יד של בעל אלה באותו סעיף( כהכנסה מד

 המניות המהותי.

  

ככל שהנישום/הלקוח )"הלקוח"( מסרב לכלול בדו"ח השנתי שלו לשנת המס הרלוונטית הכנסה בהתאם 

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz_08_2017_acc.pdf
http://insights.deloitte.co.il/tax2018/70/
http://insights.deloitte.co.il/tax2018/70/
https://www.misim.gov.il/tmmisuyweb/frmShowLinkedAbs.aspx?num=20180008&new=true
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דעת מנומקת של מומחה מס, על רואה -( לפקודה וסירוב זה אינו מעוגן בחוות1)ט3להוראות סעיף 

 ן להפסיק לייצג את הלקוח ולא ליטול כל חלק בהגשת הדו"ח )לרבות בדרך של צירוף ביאורהחשבו

החלתן של הוראות הסעיף(, וכן להפסיק לשמש כרואה החשבון של  -לדו"ח האמור ובו התייחסות לאי 

לתדריך בדבר כללי התנהגות מקצועית  11החברה מושא המשיכה )"החברה"(, וזאת כמתחייב מכלל 

 חשבון בפרקטיקה במסים )סעיף ג' לכללי ההתנהגות המקצועית( המצ"ב לנוחיותכם....לרואי 

  

על רואה החשבון למסור ללקוח ולחברה הודעה בכתב בנושא ולציין בהודעה זו כי על הלקוח והחברה 

 לעדכן בנושא את המייצג החדש של הלקוח ואת רואה החשבון המבקר החדש של החברה."

 

 

ק": ההכנסה החייבת של חברת מעטים, הנובעת מפעילות של יחיד שהוא בעל מניות מהותי מיסוי "חברות ארנ

 א לפקודה62הוספת סעיף  -בה תיחשב כהכנסתו של היחיד

 

 של עובדים תופעה ומתרחבת הולכת האחרונות על פי דברי ההסבר להצעת החוק, בשנים הרקע לתיקון: .16

אך  חברות באותן כשכירים עבודתם את המפסיקים ,הגבוהות השכר ברמות בחברות, בעיקר שכירים

 יחסים מתקיימים המהותי בפן חברה בשליטתם, כאשר באמצעות שירותים אותם את להן לתת ממשיכים

 זו תופעה. השירות מקבלת החברה לבין ,השירות לשעבר, נותן השכיר בין עבודה ליחסי הדומים במהותם

 בשל לתפקיד נבחרו אשר ,בחברות בכירים משרה נושאי לגבי גם לאבלבד, א לגבי שכירים קיימת אינה

 בשליטתם, ולא באמצעות חברות שירותים אותם את אישית, ומעניקים ונושאים באחריות האישיים כישוריהם

 על לשלם רוצים אינם אלה משרה שכירים ונושאי כי היא זו פעולה לדרך העיקרית הסיבה .ידם על ישירות

 מס שיעור את לאומי, אלא ביטוח בתוספת תשלומי כיחידים עליהם החל המס סכום את זו הכנסתם מפעילות

 של מובהקים מקרים הם אלה. גבוהות שכר ברמות יחידים על המוטל המס משיעור החברות, שהוא נמוך

 בעל את זה, ולחייב החברה לעניין של מקיומה להתעלם מוצע כן ועל שלבי-המיסוי הדו מודל של לרעה ניצול

 .מיגיעתו האישית לחברה הנובעות ההכנסות כלל על במס השירות, באופן ישיר, נותן המניות

 

 

)שאינה חברת משלח יד זרה( הנובעת  11התיקון עוסק במיסוי הכנסה חייבת של חברת מעטים התיקון: .17

 בה. 12מפעילות של יחיד בעל מניות מהותי

 

 "השקפת" החברה לצרכי מס: -מודל המיסוי 

התיקון קובע שיש להתעלם מקיומה של החברה, ולחייב את בעל המניות נותן השירות, באופן ישיר, במס על כלל 

 ההכנסות הנובעות לחברה מיגיעתו האישית, בהתקיים אחד משני המצבים הבאים: 

 

  :פעילות כנושא משרה או הענקת שירותי ניהול וכיוצא באלה - 1מצב 

 

                                                      
-חברה שהיא בשליטתם של חמישה בני אדם לכל היותר ואינה בת -לפקודה,  היינו  76חברת מעטים כמשמעותה בסעיף   11

 חברה ואינה חברה שיש לציבור עניין ממשי בה.
 10% -אחר, ב יחד עם או בעקיפין, לבדו או שמחזיק, במישרין מי -לפקודה, היינו  88בסעיף בעל מניות מהותי כהגדרתו   12

 שליטה בחברה. אמצעי של כלשהו מסוג לפחות



 

11 

או מעניקים שירותי ניהול וכיוצא באלה לחברה האחרת )לרבות  13ים כנושא משרההיחיד או חברת המעטים משמש

 צד קשור לה( המשלמת לחברה שהיחיד בעל מניות מהותי בה תגמול בעבור העבודה של היחיד במילוי תפקידו.

 

 ( לפקודה.10)2( או 2)2(, 1)2כהכנסה מיגיעה אישית לפי סעיפים  -סיווג ההכנסה 

 

היחיד הוא בעל מניות מהותי במישרין או בעקיפין, בחברה  במקרה בו לא יחול 1לפי מצב  מיסוי חברות ארנק

 האחרת.

 

 פעילות עבור אדם אחר כנותן שירותים, מסוג הפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו: - 2מצב 

 

פעולות הנעשות בידי )לרבות צד קשור לו( והיא מסוג ה 14היחיד נותן שירותים באמצעות חברה בבעלותו לאדם אחר

 עובד עבור מעסיקו.

 

 ( לפקודה בהתקיים התנאים הבאים במצטבר:2)2ההכנסה תסווג כהכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף  -סיווג ההכנסה 

 

או יותר מסך כל הכנסתה או הכנסתה החייבת של חברת המעטים בשנת המס, למעט  70%אם מקורן של  (1)

, הוא בשירות שניתן על ידי היחיד או קרובו לרבות עובדי החברה 16או רווחים מיוחדים 15הכנסות מיוחדות

 )במישרין או בעקיפין(, לאדם אחד או לקרובו.

 לעניין זה, יחיד וקרובו יחשבו לעובד אחד.

חודשים לפחות מתוך תקופה של ארבע שנים )על פי סעיף התחולה, זהו מבחן  30השירות ניתן במשך  (2)

בינואר  1מיום תחילת מתן השירות, וזאת גם אם השירות ניתן לפני רטרואקטיבי, כאשר הספירה תחול 

2017 .) 

 

 לא יחול במקרים הבאים: 2מיסוי חברת ארנק במצב 

 ידי שותף בשותפות, לאותה שותפות.-שירות שניתן על (1)

 חברת מעטים המעסיקה ארבעה מועסקים או יותר. (2)

 משלמת.היחיד הוא בעל מניות מהותי במישרין או בעקיפין, בחברה ה (3)

 

 , נקבע כך:א לפקודה 62חזקת ההכנסות בחברת מעטים לפי סעיף  - 53/2018 בדיווח חייבתעמדה ב

( לפקודה בדבר פעולות שיראו בהן כפעולות הנעשות בידי עובד בעבור 3א)א()62"החזקה הקבועה בסעיף 

כול שמתקיימים התנאים ( לפקודה, הינה חזקה שאינה ניתנת לסתירה. קרי, כ2א)א()62מעסיקו לעניין סעיף 

הקבועים בסעיף האמור, יראו את ההכנסה שלגביה התקיימו התנאים כהכנסה שחל לגביה הוראות סעיף 

 ( לפקודה".2א)א()62

                                                      
כהגדרתו בחוק החברות )מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל  -,  בחברה "נושא משרה" 13

כהגדרתו  -אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי(;  בעמותה ממלא תפקיד כאמור בחברה אף 
אדם הממלא תפקיד מקביל לאלה, ובלבד שלא יראו שותף  -( לחוק העמותות, ובחבר בני אדם אחר 4)א()30בסעיף 

 בשותפות שאינה נסחרת בבורסה כנושא משרה באותה שותפות.
 למעט מי שהיחיד הוא בעל מניות מהותי, במישרין או בעקיפין, או שותף בו. "אדם אחר"לעניין זה   14
 לפקודה, שווי המכירה כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין, או דיבידנד. 89הכנסות כמשמעותן בסעיף  -הכנסות מיוחדות""  15
 .רווח הון, שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין, או רווח מדיבידנד -"רווחים מיוחדים"  16



 

12 

 

 חלקו היחסי כי נקבע, מעטים, בחברת מהותי מניות של בעל המס חשבון על החודשיות המקדמות לעניין -מקדמות

 כן, ניתן לגבות את כמו. למקדמות בסיס המהווה למחזור העסקאות יצורף המעטים חברת של החייבת בהכנסתה

 .המעטים והן מחברת המניות מבעל המעטים, הן חברת של ברווחיה בעל המניות של היחסי החלק על החל המס

 

 10/2017חוזר מס הכנסה מספר פרסמה רשות המסים את  2017בנובמבר  7ביום  -חוזר רשות המסים .18

 א לפקודה, בליווי דגשים ודוגמאות מספריות להבהרה.62בנוגע לפרשנותה לסעיף 

 

 להלן דגשים והבהרות מתוך החוזר:

 

  שבהם מדובר בהתקשרות בין היחיד למקבל השירות, כך א לפקודה אינו עוסק במקרים 62הובהר, כי סעיף

שלמעשה הכנסות היחידים מוסבות לחברות בבעלותם, ועל כן, במקרה שכזה ימשיך ויחול הדין שהיה ערב 

לפקודה, הן לגבי בעל המניות היחיד בחברה והן לגבי חובת ניכוי המס במקור בידי מקבל השירות  235תיקון 

 (.17מבוסס על הקביעה בפסק דין בעניין הקרן לפיתוח ת"א לרבות מס מעסיקים )האמור

  א לפקודה )בניכוי 62ככל שחולק דיבידנד לבעלי המניות מתוך הכנסה החייבת אשר חויבה במס לפי סעיף

המס החל בגינה ככל ששולם על ידי החברה והיא לא חייבה את בעל המניות המהותי בשל כך(, סכום 

 וסף כאמור, וזאת בדומה לאמור לגבי חברה משפחתית.הדיבידנד לא יהיה חייב במס נ

  בשונה מהוראות הפקודה המתייחסות לחברות "שקופות" )חברה משפחתית או חברת בית(, שעל פיהן

א לפקודה, יש לחשב 62התוצאה הסופית )ההכנסה החייבת או ההפסד( מיוחסת לבעל המניות, על פי סעיף 

המניות באופן נפרד משאר הכנסות החברה ולייחס אותה לבעל  את ההכנסה החייבת שמקורה בפעילות בעל

 המניות כאמור.

  האדם האחר לו ניתנים השירותים יכול ויהיה יחיד בעל עסק עצמאי או חבר בני אדם )חברה תושבת ישראל או

 חברה זרה(.

  מקבל השירות  או יותר מהכנסות החברה שולמו על ידי גורם שאינו 70% -כאמור לעיל, מקום ש 2לעניין מצב

בפועל, אלא הוא הגורם דרכו מועברת ההכנסה לנותן השירות, יש לראות בהכנסה, לצורך מבחן ההכנסות 

 כאמור, כאילו התקבלה מהאדם מקבל השירות בפועל.

 ( לפקודה:3א)א()62הוראות סעיף  לא יחולולהלן דוגמאות רלוונטיות מתוך החוזר למקרים שבהם 

סוכנות ביטוח עצמאית, אשר מתקשר באופן ישיר עם לקוחות שונים בהסכם למתן סוכן ביטוח בעל  א.

שירותי ביטוח, אולם בפועל מקבל את הכנסתו בגין כל לקוח ולקוח מחברות הביטוח בהן מבוטחים 

 לקוחותיו, מאחר והמבוטחים מקבלי השירות הם לקוחותיו של סוכן הביטוח ולא של חברת הביטוח.

רועים ושמחות, אשר מקבל את כל הכנסותיו מאמרגן המנהל את כל ענייניו לרבות זמר המופיע באי ב.

 גבית הכספים עבורו.

  לפקודה ושותף  88החוזר מבהיר באילו מקרים מחריגים יחיד שהינו בעל מניות מהותי כהגדרתו בסעיף

חשב בעל מניות בשותפות. על מנת שיחיד יוחרג מהוראות הסעיף בשל היותו בעל מניות מהותי, עליו להי

                                                      
 .12-05-28320ע"מ -ו 8388/14ע"א   17

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz_10_2017_acc.pdf
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/14/880/083/v11&fileName=14083880_v11.txt&type=5
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מהותי בתאגיד או האדם האחר לו ניתנים השירותים ואין לראות בדירקטור כבעל מניות מהותי רק בשל היותו 

 דירקטור.

 הינו  10%-יש לבחון כל מקרה בו עולה טענה כי בעל מניות המחזיק בזכויות בחברה האחרת בשיעור הנמוך מ

למשל בשל הסכמי הצבעה או  18 ותר "יחד עם אחר"או י 10%בעל מניות מהותי בשל החזקה בשיעור של 

 החזקה של אדם קרוב.

  החוזר מפנה את תשומת הלב למקרים בהם אין תוכן ממשי לשותפות לה ניתנים השירותים וכל מטרתה הינה

 לחוזר(.  4א לפקודה )דוגמה מס' 62"עקיפת" הוראות סעיף 
 

 

 ידי בעל מניות מהותי:-ארנק ומיסוי משיכות עלהחבות בדמי ביטוח לאומי בעקבות מיסוי חברות  .19

 

לתיקוני החקיקה בפקודת מס הכנסה שפורטו לעיל השפעה על מעמד המבוטח, החבות בדמי ביטוח לאומי והזכאות 

 לגמלאות לאור המפורט להלן:

 

 ", כי ההכנסה החייבת של חברת מעטים, הנובעתחברות ארנקא לפקודה קובע לעניין מיסוי "62סעיף  א.

 מפעילות של יחיד שהוא בעל מניות מהותי בה תיחשב כהכנסתו של היחיד.

 

 -שוטף+ שנה, ובמשיכת נכסים  -( לפקודת מס הכנסה קובע כי במועד החיוב )במשיכת כספים 1)ט3סעיף  ב.

 בתום כל שנה(, ההכנסה הנובעת ממשיכת בעלים תסווג כהכנסתו של בעל המניות המהותי לפי המדרג הבא:

 

)יש לציין, כי כהכנסה מדיבידנד  - )ב( לחוק החברות(302ו רווחים בחברה )רווחים לפי סעיף אם הי (1)

( לחוק 6)א()350הכנסה זו שמקורה מחברה רגילה לצרכי מס פטורה מדמי ביטוח לאומי מכוח סעיף 

 הביטוח לאומי(.
 

לציין, כי הכנסה זו  )ישכהכנסת עבודה  - אם לא היו רווחים בחברה, ואם מתקיימים יחסי עובד מעביד (2)

 עשויה להיות חייבת בדמי ביטוח לאומי(.
 

)יש לציין, כי  כהכנסה מעסק או משלח יד - אם לא היו רווחים בחברה, ולא מתקיימים יחסי עובד מעביד (3)

 הכנסה זו עשויה להיות חייבת בדמי ביטוח לאומי(.

 

 להלן ההוראות שפרסם תחום הביטוח במשרד הראשי לסניפים:

 

לקבלת חוות דעת של הלשכה המשפטית בנוגע להשלכות התיקון, ועד להוצאת חוזר מנחה בנושא, עד 

ככל שיתקבלו פניות, יש להקפיא את החוב שמקורו בחברות ארנק ולהעביר לתחום הביטוח פנייה 

 ”.חברות ארנק“במערכת קשר ובירורים תחת לשונית 

 

וונה להקפיא את כל חיובי דמי הביטוח שנובעים מתיקוני המוסד לביטוח לאומי מסר ללשכת רואי חשבון כי הכ

 ( לפקודה.1)ט3כולל משיכות בעלים גם בחברות רגילות לפי סעיף  2017החקיקה בחוק ההסדרים לשנת 

 

                                                      
 לפקודה. 88כהגדרתו בסעיף   18
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 לפקודה 77תיקון סעיף -מתן סמכות לראות ברווחים של חברת מעטים שלא חולקו כאילו חולקו
 

לא  19בחברה, במקרה בו חברת מעטים להורות על חלוקה של רווחים שנצברוהתיקון עוסק בסמכות המנהל  .20

, לבעלי מניותיה, עד תום חמש 20לפחות מתוך רווחיה לשנת מס פלונית 50%חילקה דיבידנד בשיעור של 

 מיליון ש"ח. 5עולים על  21שנים לאחר שנת המס הפלונית, ובתנאי שרווחיה הנצברים

 

 50%להורות על חלוקה של עד  ,23תייעצות עם וועדה ציבורית שתוקםלאחר ה 22רשות המסים רשאי מנהל

בחמש השנים שקדמו לחלוקה. כדי  מרווחיה לשנת המס של חברת מעטים ושמקורם אינו מרווחים שנצברו

להורות על חלוקה של רווחים אם הסכום המצטבר  לאפשר פיתוח עסקים וצמיחתם, נקבע, כי לא ניתן יהיה

הרווחים הנצברים שתיוותר בחברה לאחר החלוקה לפי הוראת  מיליון ש"ח ובלבד שיתרת 5-שלהם נמוך מ

 מיליון ש"ח. 3-המנהל לא תפחת מ

 

סעיף התחולה של התיקון, להוראות התיקון יש למעשה תחולה רטרואקטיבית, מאחר שהם יחולו מיום  פיעל 

ד ליום התחילה, ורשאי המנהל לתת ( על רווחיה של חברה, לרבות רווחים שנצברו ע1.1.2017תחילתו )

הוראות לחלוקה, לגבי שנות מס שקדמו ליום התחילה, ובלבד שחלפו חמש שנים לאחר שנת מס פלונית 

 . 24שלגביה רשאי המנהל לתת הוראות לחלוקה

 

 של רשות המסים. 20/2018הכנסה  חוזר מסראה גם 

 

 

 2017בספטמבר  30עד  2017בינואר  1הוראת שעה לחלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי בתקופה שמיום 

 כולל מס יסף  25%בשיעור מס מופחת של 

 

תשומת לבכם לכך, שלמרות שהוראת  של משרדנו. 2017לחוברת תום שנת המס  253בעמוד  4חוזר ראה  .21

, לגבי מי שבחר ליהנות ממנה, יש לבחון את יישומה והעמידה 2017בספטמבר  30השעה הסתיימה כבר ביום 

 .2015-2016ים , לעניין העמידה בתנאי ממוצע ההכנסות בשנ2017-2019בתנאיה גם בכל אחת משנות המס 

 

 

                                                      
חברה ולא חברה שיש לציבור ענין -אדם לכל היותר ואיננה בת-בניחברת מעטים הינה חברה שהיא בשליטתם של חמישה   19

 ממשי בה.
רווחים נצברים לתום שנת המס הפלונית בניכוי רווחים נצברים לתום שנת המס שקדמה לה  - "רווחיה לשנת מס פלונית"  20

 ובתוספת דיבידנד שחולק בשנת המס הפלונית.
 6החברה, בתוספת ההכנסות הפטורות ממס, לרבות שבח כמשמעותו בסעיף כלל ההכנסה החייבת של  - "רווחים נצברים"  21

לחוק מיסוי מקרקעין, אשר נצברו מיום התאגדותה ועד תום שנת המס הפלונית, בניכוי המס החל עליה ובניכוי דיבידנד שהיא 
)ב( לחוק 302סעיף חילקה עד תום  שנת המס הפלונית, ובלבד שסכום הרווחים לא יעלה על סכום הרווחים כהגדרתם ב

 החברות בתוספת רווחים שהוונו"
על המנהל לבדוק כי יש בידה של החברה לחלק את רווחיה או חלק מהם בלי להזיק לקיומו ולפיתוחו של עסקה, וכי תוצאות   22

 אי החלוקה היא הימנעות ממס או הפחתת מס.
בילקוט לפקודה, הועדה המייעצת תהיה ועדה של חמישה, ובהם שלושה לפחות שאינם עובדי המדינה.  81על פי סעיף   23

פורסמה רשימת המועמדים לכהן כחברי ועדה מייעצת , אשר ייבחרו על ידי מנהל רשות  10.7.2017מיום  7542הפרסומים 
 המסים מתוך הרשימה.

רו"ח צבי פרידמן נ' מנהל רשות המסים, שטרם  1716/19לפקודה הוגש בג"צ  77בנוגע לתחולה הרטרואקטיבית של סעיף    24
 נדון.

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz-20-2018-acc.pdf
http://insights.deloitte.co.il/tax2017/index.html?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99+%D7%A9%D7%9C%D7%9A+-+%D7%94%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA+%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%AA%D7%95%D7%9D+%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A1+2017+%D7%95%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%AA+%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A1+2018+|+%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA#253
http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2fzRz98U4QZbe1n0mRT1%2b17bcE98Qc8xULPq%2b8%3d
http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2fzRz98U4QZbe1n0mRT1%2b17bcE98Qc8xULPq%2b8%3d
http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2fzRz98U4QZbe1n0mRT1%2b17bcE98Qc8xULPq%2b8%3d
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