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חברה משפחתית
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חברה משפחתית

שלושהמתוךיאוחרלאכזוכחברהלהיחשבשביקשהחברההיאמשפחתיתחברה▪
(2)או(1)פסקותלפיקרוביםהםמניותיהבעליואשר1התאגדותהלאחרחודשים
2.הכנסהמסלפקודת88שבסעיף"קרוב"המונחלהגדרת

מחודשיאוחרלאהבקשהאתלהגישהיהניתן,הכנסהמסלפקודת197תיקוןלעדכי,יצוין
שלושהתוךאומשפחתיתכחברהלהיחשבהחברהרצתהבההמס-שנתשלתחילתהלפני

תבקששלאחברה,זאתלעומת,התיקוןבעקבות.המאוחרלפי–התאגדותהלאחרחודשים
לעשותתוכללא,כאמורהתאגדותהממועדחודשיםשלושהבתוךמשפחתיתכחברהלהיחשב

.לעולםזאת
מאלהאחדכלשלזוגוובן,זוג-בןשלוצאצאצאצא,הורההורה,הורה,אחות,אח,זוג-בןדהיינו

,אחותשלאואחשלצאצאאו;(לפקודה88שבסעיף"קרוב"המונחלהגדרת(1)פסקהראו)
.(האמורהלהגדרה(2)פסקהראו)הורהשלאחותאוואח

לחברהתיחשב,כאמור,לזהזהקרוביםמניותיהבעלישּכלשחברה,מכאן▪
תוכללא,אדם-בני-חברהואמניותיהמבעלישאחדחברה,זאתלעומת.משפחתית

.משפחתיתלחברהלהיחשב

כללי

http://www.capitax.co.il/Attachments/reform2013.pdf
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,המסדינילצורךעצמאיתמשפטיתאישיותהנעדרת,לשותפּותבניגוד▪
בכפוף,מסלצורכיהעצמאיתאישיותהעלהמשפחתיתהחברהשומרת
.הכנסהמסלפקודתא64בסעיףלאמּור

בחוקכמשמעותושבחלרבות)החייבתהכנסתה,זהלסעיףבהתאם▪
מיוםנחשביםהמשפחתיתהחברהשלוהפסדיה(מקרקעיןמיסוי

,("המייצגהנישום")1הנישוםהחברשלהפסדואולהכנסתוהתאגדותה
.ההכנסהשללאופייהבהתאםיהיוהמסשיעוריכאשר

בחברהברווחיםביותרהגדוללחלקהזכותבעלשהואהחברייחשבהנישוםלחבר,
הזכויותמבעליאחדשהוא,השומה-לפקידבבקשתהציינהשהחברההחבראו

לבקשהצורפהבכתבהסכמתוואשרבהברווחיםביותרוהגדוליםהשוויםלחלקים
.האמורה

כלליחברה משפחתית
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אופןאתהעליוןהמשפט-ביתהתווה(1038/17א"ע)מ"בעשרהאורבעניין▪
הכנסתהמהילקבועישהראשוןבשלב[...]":המשפחתיתהחברהשלמיסויה
[...]תאגידימסמשטרשולטזהבשלב.המשפחתיתהחברהשלהחייבת
שלהמסמשטרלחולעשויזהבשלב.המסחבותאתלקבועישהשניבשלב
המסחקיקתתכליותולאור,ומקרהמקרהכלשלפרטניתבחינהתוך,היחיד

הכנסתהביןהקיימתההפרדהאתמבטאיםהשלביםשני[...]הרלוונטית
לאחררק.היחידשלהכנסתולבין,כתאגידהמשפחתיתהחברהשלהחייבת

הוא,המשפחתיתהחברהשלהחייבתההכנסהקרוןשלהעמסתושמסתיימת
אותולפרוקניתןשם–היחידתחנתאלונוסע,החברהתחנתאתעוזב

,החברהבתחנתעודנוהקרוןכאשר.יחידהכנסתשלמאפייניםלוולהעניק
".ליחידולא,לחברההרלוונטייםאלויהיועליושיחולווההגדרותהכללים

כלליחברה משפחתית

https://www.capitax.co.il/Attachments/1038-17.pdf


666

מהכנסותשחולקורווחיםכי,קובעהכנסהמסלפקודת(1()א)א64סעיף▪
,חולקולאכאילוייראו,כאמורחברהשהייתהבשנים,משפחתיתחברה
.משפחתיתלחברהלהיחשבחדלהשהחברהלאחרחולקואםאףוזאת

?מדועזאתכל
כן-ועל,המַייצגהנישוםבידיבמסהתחייבוכברהמשפחתיתהחברהרווחי

עלמסלהטלתמקוםעודאין,מניותיהלבעליכדיבידנדחלוקתםעם
החברהרווחיהפקתבעתהמייצגהנישוםחויבבוהמס,אחרלשון.הדיבידנד

.המניותלבעליחלוקתםעלהמוטלהמסבמקוםגםבא
לאהמשפחתיתהחברהידי-עלכדיבידנדשחלוקתםהרווחיםמהםהשאלה▪

.המשפט-בתיידי-עלמקריםבמספרנדֹונהבמסתחויב

חלוקת רווחיםחברה משפחתית
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התערב,245תיקוןבגםיותרומאוחר1,הכנסהמסלפקודת197בתיקון▪
החברהשלהחייבתמהכנסתהשחולקוברווחיםהמדוברכי,וקבעהמחוקק
חּושבהמשפחתיתהחברהחייבתבוהמסבגדרּההתקופה)ההטבהבתקופת

הפסדיםבניכוי,ממסהפטורהההכנסהבתוספת,(לפקודהא64סעיףפי-על
ּבשלהנישוםעלהחלהמסובהפחתתההטבהבתקופתבחברהשנוצרו

הנישוםאתחייבהלאוהיאהחברהידי-עלשולםאם,כאמורהחייבתההכנסה
.בהתאם

תיקוני)לאומייםעדיפויותסדרילשינוילחוק40סעיףבמסגרתחּוקק197תיקון
116,140ח"ס,2013-ג"התשע,(2014-ו2013לשניםהתקציביעדילהשגתחקיקה

.(עדיפויותסדרילשינוילחוקקישור)(הכנסהמסלפקודתעקיףתיקון)
(לעמדהקישור)2/2016בדיווחחייבתעמדה▪

חלוקת רווחיםחברה משפחתית

http://www.capitax.co.il/Attachments/17012018-3.pdf
http://www.capitax.co.il/Attachments/reform2013.pdf
https://www.capitax.co.il/Attachments/tax-report-station2-2016.pdf
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שלוהפסדיההחייבתהכנסתה,לפקודה(א)א64סעיףהוראתפי-על,כאמור▪
.המייצגהנישוםשלהפסדואולהכנסתונחשביםהמשפחתיתהחברה

החייבתהכנסתהאתלייֵחסישכיצד:הבאההשאלהאתעוררהזוהוראה▪
והפסדיםהכנסותכוללתהראשונהאם,המייצגלנישוםהמשפחתיתהחברה

?שוניםממקורות
הקיזוזפרישהואאחדבסכוםוההפסדיםההכנסותאתלייֵחסישהאם,לאמֹור
מהמרכיביםואחדאחדכלהמייצגהנישוםאללהעביריששמאאו,ביניהם
?בנפרד

.(27/91(א"ת)ה"עמ)פרגבענייןנדונהזוהוראה▪

קיזוז הפסדיםחברה משפחתית
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ואילו.נוספיםוממקורותממשכורתהכנסותהמייצגלנישוםהיומקרהבאותו
מירביבשיעורבמסהחייבותשכירותמדמיהכנסותהיוהמשפחתיתלחברה

שלהעסקייםהפסדיהאתלקזזישכי,טעןהשומה-פקיד.עסקייםהפסדיםוכן
אתלקזזאזורק,מירבימסבשיעורכאמורהחייבות,הכנסותיהכנגדהחברה

.עצמוהמערערהכנסותכנגדההפסדיתרת
החברההכנסותכי,בקבעוהאמורההטענהאתדחההמחוזיהמשפט-בית

.כאמורהעברתןטרםביניהןלקזזואיןבנפרדהמייצגלנישוםעוברותהמשפחתית
.(3574/92א"ע)העליוןהמשפט-ביתידי-עלנהפכהזוקביעה

,המשפחתיתהחברהבמסגרתובראשונהבראשלהיעשותחייבהקיזוזכי,נקבע
.אחריםממקורותהמייצגהנישוםהכנסותכנגדולאהכנסותיהכנגד:קרי

קיזוז הפסדיםחברה משפחתית

https://www.capitax.co.il/Attachments/3574-92.pdf
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שמקורםהמייצגהנישוםשלהפסדיוכי,קובעלפקודה(6()א)א64סעיף▪
1.החברההכנסותכנגדבקיזוזמותריםאינםההטבהתקופתשלפניבתקופה

החייבתההכנסהכנגדכזהשהיהלפניהמייצגלנישוםשנוצרוהפסדיםלקזז,נראהכך,מניעהאין
.ההטבהתקופתבמהלךנוצרואלהשהפסדיםובלבד(אליוהמיוחסת)המשפחתיתהחברהשל

.האמורהבתקופההחברהשללהפסדיההתייחסותבסעיףאין,זאתלעומת
בענייןאביב-בתלהמחוזיהמשפט-ביתשלהדין-פסקניתן2004פברוארבחודש

איןכי,אלטוביה'מהשופטקבע,מקרהבאותו.(1222/02(א"ת)ה"עמ)שקלרש
אלהשלמקורםאםהמשפחתיתהחברהשלהפסדיהאתהמייצגלנישוםלייחס

השופטתשלהקודמתקביעתהאתההופכת–זוקביעה.ההטבהתקופתלפני
-ביתידי-עלאּושרה–(82/94(א"ת)ה"עמ)מיכלגוד-ביבענייןתום-אופיר

.(3319/04א"ע)העליוןהמשפט

קיזוז הפסדיםחברה משפחתית
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עללשמירההביאמסלצורכימשפחתיתכחברהחברהשלסיּווגה,כאמור▪
,מחד,הנפרדתהמשפטיתהאישיותועיקרוןכחברהההתאגדותיתרונות
.מאידך,יחידשלהמיוחדיםהמיסויביתרונותולזכייה

–מייצגנישוםשלהכנסתוכי(896/90א"ע)הלויבענייןנקבע,למשל,כך▪
,אישיתמיגיעההכנסההיא,משפחתיתמחברה–100%בשיעורנכהשהוא

.לפקודה(5)9סעיףפי-עלממסהפטורה
פטורהמגוריםדירתמהשכרתמשפחתיתחברהשלהכנסתהכי1,נקבעעוד

עלממספטור)הכנסהמסחוקהוראותפי-עלהמייצגהנישוםבידיממס
.1990-ן"התש,(שעההוראת)(מגוריםדירתמהשכרתהכנסה

(הדין-לפסקקישור)ירושליםשומהפקיד'נעצמון12/94(ם-י)ה"עמ.
.(להחלטהקישור)3563/12'מסמיסויהחלטתאתגםראו

שלילת הטבותחברה משפחתית

https://www.capitax.co.il/Attachments/896-90.pdf
https://www.capitax.co.il/Attachments/12-94.pdf
https://www.capitax.co.il/Attachments/3563-12.pdf
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(8()א)א64סעיףהוראותהכנסהמסלפקודתנוספו197תיקוןבמסגרת▪
ממספטֹור](5)9סעיפיםהוראותלפילהטבותהנישוםזכאיבומקוםלפיהן
בידילישראלמחוץשמקורןלהכנסותהכנסהממספטֹור](א)14,[עיוור/נכהלהכנסה

או(ג)או[ותיקחוזרתושבבידיאו(חדשעולה)ישראללתושבלראשונהשהיהיחיד
תושב,חדשעולהידי-עללישראלמחוץנכסיםממכירתהוןלרווחממספטֹור](ב)97
לפיהניתניםלפטֹוריםאוממסלהקלותאו,["רגיל"חוזרתושבוותיקחוזר

רקהאמורותההטבותתינתנה,חוץ-תושבהיותוּבשלחוץ-לתושבהפקודה
.החברהברווחיהמייצגהנישוםשלהיחסיחלקולפי

שלילת הטבותחברה משפחתית
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המשפחתיתהחברהשלהכנסותיה,התיקוןלפנישחללדיןבניגוד,כלומר▪
המשקףיחסיבאורחרקהמייצגלנישוםהמוקנותהמסלהטבותזכאיתתהיינה

.החברהברווחיהמייצגהנישוםשלהיחסיחלקואת
דוגמה▪

הרגילותממניותיה30%-במחזיק,100%בשיעורנכהשהינו,המייצגהנישום
.400,000₪בגובהמעסקחייבתהכנסההפיקההחברה.החברהשל

לנישום,כבעבר,במלואהתיוחסהחברהשלהחייבתהכנסתה,התיקוןבעקבות
בגיןרקלפקודה(5)9סעיףפי-עלממסלפטֹורזכאייהיההואאך,המייצג

.בלבד120,000₪בגיןדהיינו,כאמורמההכנסה30%

שלילת הטבותחברה משפחתית
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נוספתדוגמה▪
שלהרגילותממניותיה70%-במחזיק,חוץ-תושבשהינו,המייצגהנישום
ערך-לניירותבבורסההנסחרותמניותממכירתהוןרווחנצמחלחברה.החברה

.אביב-בתל
יהיההואאך,החוץ-לתושב,כבעבר,במלואוייוחסההוןרווח,התיקוןבעקבות

ההוןמרווח70%בגיןרקלפקודה(2ב)97סעיףפי-עלממסלפטֹורזכאי
1.כאמור

וזוהחוץ-תושבשלמושבומדינתלביןישראלביןמס-כפללמניעתאמנהשקיימתוככלאם
,לדעתנו,תחויבלאההוןרווחיתרתגםאזי,כאמורהמושבלמדינתבלעדיתמיסויזכותקובעת

.בישראלבמס

שלילת הטבותחברה משפחתית
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(ד)פסקההכנסהמסלפקודתא64סעיףלהוראותנוספה197תיקוןבמסגרת▪
למעט,2'החלקהוראות":כדלקמן,245בתיקוןשהוחלפהלאחר,שקובעת
עליחולולא,ז104עדד104-ו(ג)עד(א)ב104,א104,104סעיפיםהוראות
"משפחתיתחברה

נכסיםהעברתלמעט,מבנהלשינויצדלהוותתוכללאמשפחתיתחברה,כלומר▪
.לפקודה104סעיפיאותםפי-עלממסבפטֹור

שלוהפסדיההחייבתהכנסתה,לפקודה(א)א64סעיףהוראתפי-עלכי,נזכיר▪
הנישוםשלהפסדואולהכנסתוהתאגדותהמיוםנחשביםהמשפחתיתהחברה
בפטֹור)החזקותלחברתמזומניםשצברהחברהלהעבירעודניתןלאהמייצג

העוקבתהמס-בשנתההחזקותחברתאתולהפוךדיבידנדלחלק,(104סעיףלפי
.שלבי-חדבמסחיובתוךהמזומניםעלתשואהלצבורכדימשפחתיתלחברה

שינויי מבנהחברה משפחתית
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בשנילכזולהיחשבהפסיקהזכאיתמשפחתיתחברה,197לתיקוןעד▪
:הבאיםהמקרים

"המיסויהוראותלהחלתהזכאיתמשפחתיתכחברהמוגדרת"זכאיתמשפחתיתחברה
.לפקודה(א)א64בסעיףהקבועותהמיוחדות

הנדרשיםהתנאיםעללענותהפסיקהמייצגהנישוםהמס-שנתבתוך
הגשתעםיחד,השומה-לפקידהודיעהלאוהחברהככזהסיּווגולצורך

התנאיםשלגביובחברהאחרמניותבעלעל,שנהלאותההשנתיח"הדו
;מתקיימים

השנתיח"הדוהגשתלמועדעד,השומה-לפקידהודיעההחברה,שהיא
אליההמס-לשנתזכאיתמשפחתיתכחברהלהיחשבמבקשתהבהחוזרת

.ח"הדומתייחס
בפועלהשנתיח"הדוהגשתבמועדולאלפקודה131בסעיףהקבועבמועדהמדובר

.(אילתשומהפקיד'נדגן504/99(ש"ב)ה"עמ)

הפיכה לחברה רגילהחברה משפחתית
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.מס-שנתבאותהמשפחתיתלחברהלהיחשבִהפסיקההחברה,המקריםבשני▪
חלהסיווגשינויכי,לטעוןהיהוניתןברורהיהלאהראשוןהמקרהלגביהחוקנוסח,למעשה

.ככזהסיּווגולצורךהנדרשיםהתנאיםעללענותהפסיקהמייצגהנישוםשבֹומהמועדרק
זכאיתמשפחתיתחברהלהיותולבקשלשובתוכללאהחברהכי,נקבע,כן-כמו▪

.זכאיתלהיותחדלהשבּהמהשנהמס-שנותשלושתוםלפני
ולבקשלשובתוכללאזכאיתמשפחתיתחברהלהיותשחדלהחברהלפיהההוראהכי,יצוין

בסעיףנקבעהזכאיתלהיותחדלהשבהמהשנהשניםשלושתוםלפניזכאיתחברהלהיות
רגילהלחברהלהפֹוךשביקשהחברהלגבירקלכאורהחלההיאולכן,לפקודה(2()ב)א64

עללענותהפסיקבההמייצגהנישוםשחברהלגביולא(לפקודה(1()ב()א)64סעיף)
הגשתעםיחד,השומה-לפקידהודיעהלאואשרככזהסיּווגולצורךהנדרשיםהתנאים

סעיף)מתקיימיםהתנאיםשלגביובחברהאחרמניותבעלעל,שנהלאותההשנתיח"הדו
.(לפקודה(1א)א64

הפיכה לחברה רגילהחברה משפחתית
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לכזולהיחשבתפסיקזכאיתמשפחתיתחברהכי,נקבע197תיקוןבמסגרת▪
:הבאיםהמקריםבשלושת

הנדרשיםהתנאיםעללענותהפסיקהמייצגהנישוםהמס-שנתבתוך
ימים60בתוך,השומה-לפקידהודיעהלאוהחברהככזהסיּווגולצורך

;מתקיימיםהתנאיםשלגביובחברהאחרמניותבעלעל,האמורמהמועד
מתחילתזכאיתמשפחתיתלחברהלהיחשבתפסיקהחברה,זהבמקרה

.זכאיתמשפחתיתלחברהבעתידלהיחשבתוכללאוהיאהאמורההמס-שנת
אתשינתהשבּההמס-בשנתהחברהבידייתקבל/שהתקבלדיבידנד,כן-כמו

פי-עלולא(ג)ב125סעיףלהוראותבהתאםבמס,ככלל,יחויבכאמורסיּווגה
.(ואילך22שקופיתלהלן)לפקודה(ב)126סעיף

הפיכה לחברה רגילהחברה משפחתית
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המשך–לכזולהיחשבתפסיקזכאיתמשפחתיתחברהבהםהמקרים▪
לצורךהנדרשיםמהתנאיםאיזהבחברהלהתקייםחדלהמס-שנתבתוך

למימניותשלמכירהאוהקצאהבשל:כגון)משפחתיתכחברהסיּווגה
;(משפחה-לבןנחשבשאינו

מתחילתזכאיתמשפחתיתלחברהלהיחשבתפסיקהחברה,זהבמקרהגם
.זכאיתמשפחתיתלחברהבעתידלהיחשבתוכללאוהיאהאמורההמס-שנת

הפסיקהשבּההמס-בשנתהחברהבידייתקבל/שהתקבלדיבידנד,כן-כמו
סעיףלהוראותבהתאםבמס,ככלל,יחויבזכאיתמשפחתיתלחברהלהיחשב

.(ואילך22שקופיתלהלן)לפקודה(ב)126סעיףפי-עלולא(ג)ב125

הפיכה לחברה רגילהחברה משפחתית
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המשך–לכזולהיחשבתפסיקזכאיתמשפחתיתחברהבהםהמקרים▪
מס-שנתתחילתלפנימחודשיאוחרלא,השומה-לפקידהודיעההחברה

.זכאיתמשפחתיתכחברהלהיחשבמבקשתהבהחוזרתשהיא,פלונית
המס-שנתמתחילתמשפחתיתלחברהלהיחשבתפסיקהחברה,זהבמקרה

בעתידלהיחשבתוכללאוהיאכאמורהודיעהשבּההמס-שנתשלאחר
.זכאיתמשפחתיתלחברה

להיותמפסיקהשהיאכךעל1.10.2022ביוםתודיעחברהאם,למשל,כך
.2023המס-משנתרקתחולהלכךתהיה,משפחתיתחברה

הפיכה לחברה רגילהחברה משפחתית
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רקלאהיא"רגילה"לחברהמשפחתיתמחברהההפיכהמשמעותכי,נזכיר▪
גםאלא(2022המס-לשנתנכון)23%בשיעורהחברהשלהכנסותיהמיסוי

.המייצגלנישוםהפסדיהייחוס-אי
דיבידנדעלשיחולהמסשיעורבשעניינןהוראותנקבעוהתיקוןבמסגרת▪

כתוצאהמשפחתיתלחברהלהיחשבשהפסיקהחברהבידישהתקבל
:הבאותמהנסיבותמאחת
הנדרשיםהתנאיםעללענותהפסיקהמייצגהנישוםהמס-שנתבתוך

ימים60בתוך,השומה-לפקידהודיעהלאוהחברהככזהסיּווגולצורך
;מתקיימיםהתנאיםשלגביובחברהאחרמניותבעלעל,האמורמהמועד

לצורךהנדרשיםמהתנאיםאיזהבחברהלהתקייםחדלהמס-שנתבתוך
.משפחתיתכחברהסיּווגה

הפיכה לחברה רגילהחברה משפחתית
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(3)ב125בסעיףהקבועבשיעורבמסיחויבכאמורדיבידנדכי,נקבע,ככלל▪
,"מהותימניותבעל"הינוהמייצגהנישוםאםאלא,25%דהיינו,לפקודה
הינוהמסשיעורשאז,הדיבידנדאתששילמהבחברה,בעקיפיןאובמישרין

30%.
זכאיתמשפחתיתלחברהלהיחשבהפסיקהשהחברהלמרֹות,דהיינו▪

החברהכאילובמסיחויבהדיבידנד,(המס-שנתמתחילתרטרואקטיבית)
מסלפקודת(3)ב125סעיףלפי:קרי–משפחתיתחברהשלבמעמדנשארה
.תחולנהלאלפקודה(ב)126סעיףוהוראות–הכנסה

בדיבידנדשמקורםהרווחיםחלוקתכי,נקבע,מס-כפללְמנועמנת-ועל,זאתעם▪
.חולקולאכאילוייראוכאמורבמסשחויב

הפיכה לחברה רגילהחברה משפחתית
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להיחשבשהפסיקהחברהבידישהתקבלדיבידנדלפיולחריגכפוףהאמורהּכלל▪
בכפוף)ממספטּוריהיה,לעילשצוינוהמקריםבשניזכאיתמשפחתיתלחברה

:מאלהמאחדנובעכאמורהמעמדשינויאם(לפקודה(ב)126סעיףלהוראות
בעל מניות בחברה נפטר;
25% בין במישרין ובין ובדרך של הקצאת  )מהזכויות בחברה נרכשו

.לחברה או לבעלי מניותיהידי מי שאינו צד קשור-על( מניות
יותראו25%-ל,הנראהככל,הכוונה.

הורה,אחות,אח,זוג-בן:מאלהאחדבושמתקייםמיהינו"קשורצד",זהלעניין,
(5%)שליטהבעל;מאלהאחדכלשלזוגו-ובן,הזוג-בןוצאצאיצאצא,הורההורי

האדם-בני-ולחברלתאגיד;בושליטהבעלישהיחידאושהתאגידאדםבניחבר;בתאגיד
.שליטהבעלאותויש

הפיכה לחברה רגילהחברה משפחתית
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ערך-ניירותבמכירתבקיזוזהמותרהוןהפסד/הריאליההוןרווחחישוב▪
חוץ-למטבעצמודשערּכםאוחוץ-במטבעהנקובים

המייצגהנישוםושינויהמייצגהנישוםבחירת▪
מסלצורכיהפסדיםלהורישניתןלאכי,נזכיר.
בריאות/לאומיביטוחבדמיהחבות▪
מגוריםדירתהשכרת/מכירת▪

((12/94(ם-י)ה"עמ)עצמוןנטעבענייןהדין-פסק)בהשכרהממספטֹור➢
א"ע)מ"בעהשקעותמומבבענייןהדין-פסקי)במכירהשבחממספטֹור➢

.(1346-08(א"ת)ע"ו)מ"בע1990ופיתוחאחזקותתל־אוןובעניין(703/13

סוגיות מיוחדותחברה משפחתית

https://www.capitax.co.il/Attachments/12-94.pdf
http://www.capitax.co.il/Attachments/703-13.pdf
http://www.capitax.co.il/Attachments/1346-08-2.pdf
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המעבר-הוראותבמסגרתלכזושהפכהמשפחתיתחברהבידינכסיםמכירת▪
31.12.2013ביוםבבעלותההיוהאמוריםהנכסיםאם197בתיקוןשנקבעו

▪LLCמשפחתיתוחברה
((54776-01-17('נצ)מ"ע)כץבענייןהדין-פסק)עקיףלזיכויזכאות▪
(לפקודה(5()א)א64סעיף)מהחברהוהןהמניותמבעלהןמסגביית▪
משפחתיתחברהשלמניותמכירת▪

סוגיות מיוחדותחברה משפחתית

https://www.capitax.co.il/Attachments/54776-01-17.pdf
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חברת בית
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חברת בית

.לפקודה64סעיףבהוראותמעוגןביתחברתלגביהקבועהמיסויהסדר▪
תחולת.הכנסהמסלפקודת245תיקוןבמסגרתהוחלפואלוהוראות▪

.מעברלהוראותבכפוף,1.1.2018ליוםנקבעההתיקון
כמשמעותהמעטיםחברתעלחללפקודה64סעיף,245לתיקוןעד▪

.בנייניםהחזקתהםועסקיהרכושהשּכל,(להלןראו)לפקודה76בסעיף
הםועסקיהרכושהשעיקרחברהעלגםכחללפרשוהיהמקובל,זאתעם

–(פיננסייםנכסים:כגון)נוסףברכושלראֹותשאיןכך,בנייניםהחזקת
רכושמשום–השכירותלהכנסותטפלההימנוהנובעתשההכנסה

.הסעיףהוראותמתחולתהחברהאתהמוציא

כללי
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–"עסקיה"במינוחשנקטו–הסעיףמהוראות,לכאורה,למשתמעבניגוד,כן-כמו
הוראותבגדרלכלֹולהיהמקובל,"עסק"מהכנסותתהיינהלחברהכי,נדרשלפיו
."עסק"משלא:קרי,פסיביתהינהבנייניםמהשכרתשהכנסתןחברותגםאלו

תנאיםשלושהעלהעונהחברההיא,הכנסהמסלפקודת76פי-על,מעטיםחברת▪
ישלטו,ביחד,מזהפחותאואדם-בנישחמישה,דורשהראשוןהתנאי.מצטברים

זכאיםאו,לשלוטיכוליםשיהיואו,החברהשלבענייניהעקיפהאוישירהשליטה
בת"כהחברהשלסיוּוגהבשאלתהשניהתנאישלעניינו.כאמורשליטהלרכֹוש
ששמוניםחברה:קרי,"חברהבת"ללהיחשבלחברהַאל,זהתנאילפי."חברה

חברותשאינן,חברותאוחברהבשליטתאובידינמצאיםמניותיהמהוןאחוזים
"ממשיעניין"יהיהלאלציבורכי,דורשהשלישיהתנאיואילו.בעצמןמעטים
.בחברה

כלליחברת בית
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הגדרההכנסהמסלפקודת(ב)64בסעיףנקבעה245תיקוןבמסגרת▪
."ביתחברת"למונחחדשה

(לעילראו)לפקודה76בסעיףכמשמעותהמעטיםבחברתהמדובר▪
:הבאיםהתנאיםמלואלגּביהשמתקיימים

;20עלעולהאינובההמניותבעלימספר➢
בכללבחֹורבאפשרותושיששקּוףתאגידבחברההמניותבעליביןאין➢

;שלוהמיסויאופןאתמס-שנת
אחדהםהתאגדותהמיוםחודשיםשישהחלפושבומהיוםהחלנכסיהכל➢

;זהלענייןשנקבעומאלהיותראו

הגדרהחברת בית
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קרקעאובנייניםשל,בעקיפיןאובמישרין,בהחזקהרקעוסקתהחברה➢
החברההחזקתתחילתממועדשניםחמשבתוךעליהבנייןבנייתשהושלמה

1;בקרקע
חברה–(הדין-לפסקקישור)מ"בעסנטרפלפלון27/79(ם-י)ה"עמ,זהלענייןראו

עופר49880-06-15('חי)מ"ע;ביתחברתאינהמבוניםשאינםבשטחיםגםשמחזיקה
אתשוללותחשמלממכירתהכנסות–(הדין-לפסקקישור)מ"בערעננהנכסי

.(ביתחברתלהיותהאפשרות
(621/18א"ע)נדחהוזההעליוןהמשפט-לביתמערעורהבהחזרההחברה.

היאשבהןבמדינותאובמדינהגםשקּוףתאגידהיא,חוץ-תושבתחברהלגבי➢
;תֹושבת

האמורלחוק1שביעיפרקואולם)הוןהשקעותלעידודהחוקחללאהחברהעל➢
;(ליחידגםהניתנותמסהטבותלעניין,עליהשיחוליכול

ונמסרההמניותבעליכלעליהשחתמובהודעהביתכחברתלהיחשבביקשההחברה➢
.התאגדותהמיוםחודשיםשלושהבתוךהשומה-לפקיד

הגדרהחברת בית

http://www.capitax.co.il/Attachments/27-09.pdf
http://www.capitax.co.il/Attachments/49880-06-15.pdf
http://www.capitax.co.il/Attachments/621-18.pdf
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ביתחברתשלהכנסתהכי,לפקודה64סעיףהוראותקבעו,245תיקוןלפני▪
,ההכנסהשלחלוקתהואילו.חבריהשלכהכנסתם,בקשתהלפי,תיחשב

רשותמנהלשיֹורהכפיתיעשה,מקצתםאוכולם,חבריהבין,השומהלעניין
המניותבעליבידיבמסתחויבנהההכנסותכי,קבעלאהסעיף,דהיינו.המסים
ביןההכנסהייחוסאופןלפיהבקביעההסתפקאלא,בחברהלחלקםבהתאם

המסרשויות,בפועל,זאתעם.המנהלשלדעתולשיקולנתוןהחברהחברי
.בחברהחלקםפי-עלהמניותלבעליתיוחסההכנסהכי,רובפי-על,הסכימו

ביתחברתשלוהפסדיההחייבתהכנסתהכי,נקבע245תיקוןבעקבות▪
,המניותבעלישלוהפסדיהםהחייבתכהכנסתם,התאגדותהמיום,ייחשבו

.הביתחברתלרווחיבזכויותלחלקםבהתאםוזאת

ייחוס ההכנסה החייבת וההפסדיםחברת בית
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שחויבו1הביתחברתרווחיכי,קובעהכנסהמסלפקודת(1()ג)64סעיף▪
ביתחברתהייתההחברהשבּהבתקופהבין,וחולקויחידשלהמסבשיעורי

.חולקולאכאילוייראו–כאמורחברהלהיותשחדלהלאַחרובין
כרווחיםלפקודה(א)64בסעיף"הביתחברתרווחי"המונחמוגדר,זהלעניין

שבהןהמס-שנות)ההטבהבשנותהביתחברתשלהחייבתבהכנסהשמקורם
הפסדיםבניכוי,ממסהפטורההכנסתהבתוספת,(ביתחברתהיאהחברה
בשלהמניהבעלעלהחלהמסבהפחתתוההטבהבשנותהביתבחברתשנוצרו

.בהתאםאותוחייבהלאוהיאהחברהידי-עלשולםאם,ההכנסה
(לעמדהקישור)2/2016בדיווחחייבתעמדה▪

חלוקת רווחיםחברת בית

https://www.capitax.co.il/Attachments/tax-report-station2-2016.pdf
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החוזרים המקצועיים של רשות המסים
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א64סעיףהוראות"בנושא19.5.2014מיום1/2014'מסהכנסהמסחוזר▪
קישור)"הכנסהמסלפקודת197תיקוןבעקבות–משפחתיתחברהלעניין
(לחוזר

64סעיףהוראות"בנושא23.7.2019מיום2/2019'מסהכנסהמסחוזר▪
מספרתיקוןבעקבות–משפחתיתחברהלענייןא64וסעיףביתחברתלעניין

(לחוזרקישור)"הכנסהמסלפקודת245

החוזרים המקצועיים של רשות המסים

http://www.capitax.co.il/Attachments/26052014.pdf
http://www.capitax.co.il/Attachments/2-2019.pdf
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