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77סעיף –פילוג רווחים 
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חוקברשומותפורסם29.12.2016ביום§
ליישוםחקיקהתיקוני(הכלכליתההתייעלות

,)2018-ו2017התקציבלשנותהכלכליתהמדיניות
תוקנו,היתרבין,בגדרו,2016–ז"התשע

סעיףראו(הכנסהמסלפקודת77סעיףהוראות
'ע,לחוק)2(95סעיףוכןואילך278'ע,לחוק)3(94

עללהורֹותהמיסיםרשותלמנהלהמאפשרות)279
לקיומםבכפוף,מעטיםחברתשלרווחיםחלוקת

.בסעיףהמנוייםהתנאיםשל

מבוא

2שקופית 



סעיףראו(החוקלהצעתההסבר-בדברינאמרוכך§
להשגתחקיקהתיקוני(הכלכליתההתייעלותחוקהצעתל)3(96

:)2016–ז"התשע,)2018-ו2017התקציבלשנותהתקציביעדי
רשותלמנהלמאפשרהכנסהמסלפקודת77סעיף"

שלמחולקיםלארווחיםחלוקתעללהורותהמסים
.בסעיףהמנוייםהתנאיםהתקיימואם,מעטיםחברת
קשייםעקב,בלבדמצומצםשימושנעשהזהבסעיף
בסעיףכאמורבוועדההיוועצותחובתובהםשונים

שנצברורווחיםשלחלוקהעללהורותיכולת-ואי,81
".אחתלשנהמעבר

מבוא
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נקבע,הכנסהמסלפקודת77סעיףהוראותלצד§
כי,)ההסדריםבחוקתוקןלאשנוסחֹו(לפקודה81בסעיף

עובדישאינםלפחותשלושהובהםחמישהשלועדה
השימושבענייןהמיסיםרשותלמנהלתייעץ,המדינה
כאשר,)"המייעצתהוועדה"(לושהוענקהבסמכות
הצורךבשעתהמנהלידי-עלתיבחרהמייעצתהוועדה

בהודעההאוצרשרידי-עלשתיערךרשימהמתוך
.ברשומותשפורסמה

מינוי הוועדה המייעצת

4שקופית 



שרהודעתברשומותפורסמה10.7.2017ביום§
בוועדהכחבריםלַכהןהמועמדיםרשימתלגביהאוצר

אתכולליםבוועדההפרטיהמגזרנציגי:המייעצת
;דהןמומי'פרופושובשלומיח"רו,הדרייצחק'פרופ
ד"עו,שלועפריח"רואתכולליםהמדינהעובדיואילו
שהינם,יוסףציפיח"רוובכראביח"רו,טולדנומיכל

.המיסיםברשותבכירים
-עלייָּבחרוהמייעצתהוועדהחבריכי,בהודעהצויןעוד§

בכפוף,ל"הנהרשימהמתוךהמיסיםרשותמנהלידי
.81סעיףלהוראות

מינוי הוועדה המייעצת
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מינוי הוועדה המייעצת
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לחברותלְפנותהמייעצתהוועדהֵהחלה,לאחרונה§
לפקודה77סעיףאתלהפעילכוונתהעללהןולהודיע

ולנמקבכתבמענהלתתמתבקשותשהחברותתוך
.בעניינןרווחיםפילוגעללהורֹותאיןמדוע

מינוי הוועדה המייעצת
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:כדלקמןקובע,המתוקןבנוסחו,לפקודה77סעיף§
בשיעורדיבידנדחילקהלאמעטיםחברתכי,המנהלראה)א"(

לבעלי,פלוניתמסלשנתרווחיהמתוךלפחות50%של
וכי,הפלוניתהמסשנתלאחרשניםחמשתוםעד,מניותיה
ויש,חדשיםשקליםמיליוןחמישהעלעוליםהנצבריםרווחיה
שלולפיתוחולקיומולהזיקבלימהםחלקאורווחיהלחלקבידה

הפחתתאוממסהימנעותהיאהחלוקה-איתוצאתוכי,עסקה
הוראהעליהשישהוועדהעםהתייעצותלאחר,הוארשאי–מס

,דבריהלהשמיעסבירההזדמנותלחברהשניתנהולאחר,להלן
מרווחיה50%עדשלבחלקלנהוגהשומהלפקידהוראהלתת

שחילקההדיבידנדסכוםמהםשהופחתלאחר,המסלשנת

לפקודת מס הכנסה77הוראות סעיף 

8שקופית 



ובלבד,דיבידנדיםבתורחולקוכאילו,מסשנתאותהמרווחי
אותהלתוםהנצבריםרווחיהיפחתולאהמנהלהוראתשלאחר

מיליוןמשלושה,המנהללהוראתשקדמההמסשנתולתוםשנה
–זהלעניין;חדשיםשקלים

בתוספת,החברהשלהחייבתההכנסהכלל–'נצבריםרווחים'
6בסעיףכמשמעותושבחלרבות,ממסהפטורותההכנסות

שנתתוםועדהתאגדותהמיוםנצברואשר,מקרקעיןמיסוילחוק
שהיאדיבידנדובניכויעליההחלהמסבניכוי,הפלוניתהמס

לאהרווחיםשסכוםובלבד,הפלוניתהמסשנתתוםעדחילקה
לחוק)ב(302בסעיףכהגדרתםהרווחיםסכוםעליעלה

;שהוונורווחיםבתוספתהחברות

לפקודת מס הכנסה77הוראות סעיף 
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המסשנתלתוםנצבריםרווחים–'פלוניתמסלשנתרווחיה'
להשקדמההמסשנתלתוםנצבריםרווחיםבניכויהפלונית

.הפלוניתהמסבשנתשחולקדיבידנדובתוספת
הנוגעיםהמניותבעלייישומו–כאמורהוראהניתנה)ב(

שרואים,סכומיםאותםהיוכאילו,תתוקןששומתםאו,בדבר
המניותבעליידיעלשנתקבלודיבידנדים,כמחולקיםאותם

עםבהתחשב,לקבעםהצדקמןיראהשהמנהלבתאריכים
חילקהאם,דיבידנדיםהחברהחילקהשבהםהתאריכים

".)להלכהדיבידנד–להלן(

לפקודת מס הכנסה77הוראות סעיף 
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לחוק)3(94בסעיףכנוסחו,לפקודה77סעיףהוראות"
על]1.1.2017[זהחוקשלתחילתומיוםיחולו,זה

ליוםעדשנצברורווחיםלרבות,חברהשלרווחיה
הוראותלתתהמנהלורשאי,זהחוקשלתחילתו

שקדמומסשנותלגבי,האמור)א(77בסעיףכאמור
שניםלגבישחלפוובלבד,זהחוקשלתחילתוליום
רשאישלגביהפלוניתמסשנתלאחרשניםחמשאלה

".כאמורהוראותלתתהמנהל

)  לחוק ההתייעלות הכלכלית) 2(95סעיף (הוראות הַמעבר 
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"מעטיםחברת"בהמדובר�
q"בשליטתםשהיאחברהכמוגדרת"מעטיםחברת

חברה-בתואיננההיותרלכלאדם-בניחמישהשל
.בהממשיעניןלציבורשישחברהולא
q"אדם-בניחמישהשלבשליטתםשהיאחברה

פחותאואדם-בנישחמישהחברה–"היותרלכל
עקיפהאוישירהשליטהשולטים,ביחד,מזה

זכאיםאו,לשלוטיכוליםאו,החברהשלבענייניה
מןלגרועבליאך–ובפרט,כאמורשליטהלרכֹוש
זכאיםאומחזיקים,ביחד,כשהם–האמורהכלל

לפקודה77התנאים להחלת הוראות סעיף 
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שלההצבעהכוחשלאוהמניותהוןשלרובו,לרכֹוש
חלקאותואו,שהוצאהמניותהוןשלרובואו,החברה

הכנסתכלחלוקתשלבמקרה,מַזכהשהיהממנו
הסכוםשלרובואתלקבל,החבריםביןהחברה

.המתחלק
שלבשליטתםנמצאתחברהאם,לקבועכשבאים
אדם)1(–אחדלאדםייחשבו,לאאואדם-בניחמישה
הורי,הורה,אחות,אח,זוג-בן–זהלעניין,"קרוב("וקרובו

)2(;)מאלהאחדכלשלזוגו-ובן,הזוג-בןוצאצאיצאצא,הורה
.בשותפּותשותפים)3(;כוחוובאאדם

לפקודה77התנאים להחלת הוראות סעיף 
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q"פחותלאהמייצגות,שלהשמניותחברה–"חברה-בת
בשליטתןאובידיהןהן,מניותיההוןשלאחוזמשמונים

שבחלקחמישיפרקהוראותשאיןחברותאוחברהשל
.עליהןחלות)רווחיםבפילוגשעניינו(לפקודה'ד
qלעניין"מעטיםחברת"שלסיּווגהבנושאהדין-פסקי

:לפקודה64בסעיףכאמור"ביתחברת"כהסיווג
ש"פ'נמ"בעסנטרפלפלון27/09)ם-י(ה"עמ§
ש"פ'נמ"בעלנכסיםחברהדלגית12970-02-10)א"ת(מ"ע§
ג"פשמ'נמ"בעווסטגי24798-07-12)א"ת(מ"ע§
ש"פ'נמ"בערעננהנכסיעופר49880-06-15)'חי(מ"ע§

לפקודה77התנאים להחלת הוראות סעיף 
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לפחות50%שלבשיעורדיבידנדחילקהלאהחברה�
מניותיהלבעלי,פלוניתמס-לשנתרווחיהמתוך

–"פלוניתמסלשנתרווחיה"
מס פלונית-לתום שנת) ראו להלן" (הרווחים הנצברים"

-
המס שָקדמה לה-לתום שנת" הרווחים הנצברים"

+
המס הפלונית-דיבידנד שחולק בשנת

הפלוניתהמס-שנתלאַחרשנים5חלפו�

לפקודה77התנאים להחלת הוראות סעיף 
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₪מיליון5עלעוליםהצבוריםרווחיה�
–"נצבריםרווחים"

כלל ההכנסה החייבת של החברה
+

ועד תום  מיום התאגדותה שנצברו ) לרבות שבח(ההכנסות הפטורות ממס 
המס הפלונית-שנת

-
המס החל עליה

-
המס הפלונית-דיבידנד שחילקה עד תום שנת

) ב(302שסכום הרווחים לא יעלה על סכום הרווחים כהגדרתם בסעיף ובלבד
שהּוונולחוק החברות בתוספת רווחים 

לפקודה77התנאים להחלת הוראות סעיף 
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בלימהםחלקאורווחיהאתלַחלקהחברהבידייש�
ִעסקהשלולפיתוחולקיומולהזיק

הפחתתאוממסהימנעותהיאהחלוקה-איתוצאת�
מס
רווחיהיפחתולאלחלוקההמנהלהוראתלאַחר�

-שנתולתוםשנהאותהלתוםהחברהשלהנצברים
₪מיליון3-מ,שָקדמההמס

הוועדהעםהתייעצותנעשתה�
דבריהאתלהשמיעלחברהסבירההזדמנותניתנה�

לפקודה77התנאים להחלת הוראות סעיף 
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שנמנוהמצטבריםהתנאיםמלואשללקיומםבכפוף§
-לפקידלהורֹותסמכותהמסיםרשותלמנהל,לעיל

החברהמִרווחי50%עדשלבחלקלנהֹוגהשומה
חולקוכאילוהפלוניתהמס-לשנת

לפקודה77תוצאות הפעלת הוראות סעיף 
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רטרואקטיביתתחולה§
המסתשלוםלצורךמזומןלשמורהחברותעל§
תכניתהכנתמחייבתהסעיףהוראותתחולתמניעת§

ותחשוףיכולאשרהחברהשלעסקיהלפיתוחכלכלית
עסקייםסודות

העודפיםלביןמסלצורכיהעודפיםביןפער§
החשבונאיים

לעידודהחוקהוראותלביןהסעיףהוראותביןסתירה§
הוןהשקעות

לפקודה77הקשיים ביישום הוראות סעיף 
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