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 31 ליום תזכורת לסגירת יתרות חובה עד 

   2120בדצמבר 

  חברות: "בה מהותי מניות ובעל מעטים חברת מיסוי

  רווחים, בנכסים ושימוש כספים משיכות", ארנק 

 ( הכנסה מס לפקודת  235 תיקון) מחולקים בלתי

 

 

 שלום לכולם, 

 

( עוסק במיסוי  2016בדצמבר   29לפקודת מס הכנסה )פורסם ביום   235תיקון 

חברת מעטים ובעל מניות מהותי בה המטפל בתופעת ניצול לרעה של שיטת  

 חברות.  על החלה שלבי -המיסוי הדו 

 

 פרק זה כולל את המרכיבים הבאים: 

 

ידי בעל מניות מהותי יחיד  -מיסוי משיכת כספים או שימוש בנכסים על .1

 ( לפקודה;  1)ט3סעיף   - )לרבות תאגיד שקוף(

 

ההכנסה החייבת של חברת מעטים, הנובעת מפעילות  : מיסוי "חברות ארנק"  .2

א  62סעיף  -של יחיד שהוא בעל מניות מהותי בה תיחשב כהכנסתו של היחיד 



 לפקודה;  

 

  -לראות ברווחים של חברת מעטים שלא חולקו כאילו חולקו  מתן סמכות  .3

 לפקודה;  77תיקון סעיף 

 

בינואר   1לבעל מניות מהותי בתקופה שמיום   הוראת שעה לחלוקת דיבידנד .4

   כולל מס יסף; 25%בשיעור מס מופחת של   2017בספטמבר  30עד  2017

 

אזכור של חוזרי מס הכנסה,  בחוזר המלא נכללת סקירה של סעיפי התיקון, לרבות  

 הבהרות והחלטות מיסוי של רשות המסים. 

 

אנו ממליצים לבחון את יישומם של הסעיפים הנ"ל עוד לפני תום שנת המס  

   . 2020בדצמבר  31, ובמיוחד לגבי סגירת יתרות חובה שנוצרו לפני 2120
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