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המוצעהחוקשם.א

פרק2016-ו"התשע, )חקיקהתיקוני(2018-ו2017לשניםהכלכליתהתכניתחוקתזכיר
חברהרווחימיסוילעניןהוראות:  _'

המוצעהחוקעיקריובוורךהצ, המוצעהחוקמטרת.ב

המסשיעוריביןהמיסוייתהשקילותועקרוןחברותבמיסוישלביהדוהמיסויעקרון
חברהבאמצעותידועלהמופקתכנסההאותהלביןיחידבידיהמופקתהכנסהעלהחלים

באמצעותלפעילותהשיקולים. בישראלהתאגידיםמיסויבשיטתהיסודמעקרונותהינם
אחד,זאתעם.ומשפטייםכלכליים, עסקייםשיקוליםביניהםוומגווניםביםרחברה

בגיןהמסהחיובעיתויעלהשליטההינוחברהבאמצעותלפעילותהמהותייםהיתרונות
מאפשרתזושליטה.המניותלבעליההכנסהמחולקתבוהשלב-בהכנסההשניהשלב

במועדמשמעותיתלדחייהלהביאאומסמתשלוםלהתחמקמניותלבעלירביםבמקרים
. המסתשלום

יםלגיטימילאמסתכנוניעםלהתמודדכליםמתןהיאהמוצעיםהתיקוניםמטרת
התמריץכייצוין.חברותעלהחלהשלביהדוהמיסוישיטתשללרעהניצולהמהווים
לעהמסבנטלהמוצעתההכבדהבשל, 2017בשנתלגדולצפויחברהבאמצעותלפעילות
.יחידיםשלגבוהותהכנסות

5- ו1לסעיפים

משיכותהינהשלביהדוהמיסוישיטתשללרעההניצולבשיטותהנפוצותהתופעותאחת
ארוךזמןפרקלאורךמוחזרותאינןאשרהחברהשלהמניותמבעלינכסיםאוכספיםשל

" הלוואה"כניותהמבעליידיעלמוגדרתהכספיםמשיכת. כללמוחזרותאינןולעיתים
מחויבהקייםהדיןפיעלכי, יצוין. ארוכהתקופהלאורךאו,היוםבבואלחברהשתוחזר

אךהכספיםמשיכתבגיןמהחברהקיבלאשררעיוניתריביתבגיןבהכנסותהמניותבעל
עלהמסתשלוםללאהחברהבכספיבפועלמלהשתמשמניותבעלימרתיעהאינהזוריבית

או, כספיםמשיכתכילקבועמוצע, משכך. המסאובדןעללפצותכדיבהיןוא, הדיבידנד
דיבידנדאוכמשכורתתחשב, בסעיפיםכמפורטהכל, חברהבמניותבעלידיעלנכסים

.הענייןלפי

2סעיףל



ברמותבעיקר,שכיריםעובדיםשלומתרחבתהולכתלתופעהעדיםאנוהאחרונותבשנים
להעניקממשיכיםאךחברותבאותןכשכיריםעבודתםאתמפסיקיםה,הגבוהותהשכר

וזאת, בשליטתםחברהבאמצעותאחרותלחברותאוחברותלאותןשירותיםאותםאת
לבין,השרותנותן,לשעברהשכירביןמעבידעובדיחסימתקיימיםהמהותיבפןכאשר

משרהלנושאיגםאלאבלבדלשכיריםמתייחסתאינהזותופעה. השרותמקבלתהחברה
, אישיתבאחריותונושאיםהאישייםכישוריהםבשללתפקידנבחרואשרבחברות

הסיבה. ידםעלישירותולאבשליטתםחברותדרךמשרהנושאישירותימעניקיםה
ברמותיחידיםעלהמוטללמסיחסיתהנמוךהחברותמסשיעורהיאזולפעולההעיקרית

ממעברשנוצר) לאומיביטוחתשלומיוהןהכנסהמסהן(במסשהחיסכוןכך, גבוהותשכר
במקריםמדובר. חברהאותהבאמצעותהשקעותלביצועליחידיםמשמשלחברה

המניותבעלאתלחייבמוצעכןועלשלביהדוהמיסוימודלשללרעהניצולשלמובהקים
משרהנושאישלותפעילבשמקורןהחברההכנסותכללבגיןףשוטבאופן,השירותנותן

עלישירותהתקבלוכאילו, המהותיבפןמעבידעובדיחסילגביהשמתקיימיםפעילותאו
. ידו

3-4יפיםסעל

עללהורותהמסיםרשותלמנהלמאפשר, הנוכחיבנוסחו, הכנסהמסלפקודת77סעיף
,אתזעם. בסעיףהמנוייםתנאיםמספרוהתקיימובמידהמחולקיםלארווחיםחלוקת
חובתבניהם, תפעולייםקשייםעקבזהבסעיףמצומצםשימושנעשההשניםבמהלך

. ועודאחתלשנהמעברשנצברורווחיםשלחלוקהעללהורותיכולתאי, בוועדההיוועצות
בהםשבמקריםכך, אפקטיבייםכלליםולקבועהקייםהסעיףאתלתקןמוצע, לפיכך
לפעילותהקשורהכלכליתתכליתללאמחולקיםלתיברווחיםצוברותחברותזמןלאורך

ידיעלשטופלואו, לעילשהוצעוהמודליםידיעלמטופלותאינןהללווהחברות, החברה
מחולקיםבלתירווחיםצוברתהחברהבומצב, חלקיתולו, מתקייםעדייןאךהמודלים

רווחיםלוקתחעללהורותהסמכותהמסיםרשותלמנהלתוענק, כלכליתתכליתללא
.יקבעשובאופןבתנאים

נוספיםמנהלייםוהיבטיםהמדינהתקציבעלהמוצעהחוקהשפעת.ג

ח"שמיליון300-מוערכתהכנסותתוספת

הקייםהחוקעלהמוצעהחוקהשפעת.ד
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1961-א"התשכ, )נוסח חדש(בפקודת מס הכנסה .1
1

אחרי , )הפקודה: להלן(

:יבוא, )ט(3סעיף 

או ,מהותיבעל מניותיחיד משיכה של כספים מחברה על ידי) 1ט"(

או , ושו של יחיד בעל מניות מהותיאו העמדת נכסי חברה לשימ, קרובו

למעט משיכה או העמדה לשימוש , והכל במישרין או בעקיפין, קרובו

ולרבות כאמור המהוות הכנסה אשר נוכה מלוא המס המתחייב ממנה

:כל אחד מאלה

;הלוואה או כל חוב אחר)א(

מזומנים או שווה מזומנים שהעמידה החברה כבטוחה )ב(

;בעל מניותלהלוואה אותה נטל 

בה בוצעה המשיכה או מסהבשנת , תו של בעל מניותתחשב כהכנס

, מעסק או משלח יד,בתום שנת המס בה הועמד נכס לשימוש כאמור

) 4(2כאמור בסעיף, מדיבידנד ,)2(2סעיף מעבודה לפי , )1(2לפי סעיף 

:ויחולו הוראות אלה, לפי הענייןהכל ,)10(2סעיף לפי , ממקור אחראו 

ימים ממועד 90כספים ונכסים שנמשכו והושבו בתוך )1(

;יראו אותם כאילו לא נמשכו עד גובה הסכום שהושב, המשיכה

ונמשכו מחדש ) 1(כספים ונכסים שהושבו כאמור בפסקה )2(

יראו אותם כאילו לא , בתקופה של שנתיים ממועד ההשבה

;עד גובה סכום שנמשך מחדש, הושבו

ם או העמדת הנכסים מהחברה בתוך פחות משיכת הכספי)3(

תיחשב כהכנסתו של בעל המניות , יום לפני תום שנת המס90-מ

;המהותי בשנת המס העוקבת

, הועמד נכס על ידי חברה לשימושו של בעל מניות מהותי)4(

;אותו לעניין חלק ה לפקודה כאילו נמכר על ידי החברהיראו

יחיד בעל מניות מהותי לעניין העמדת נכס לשימוש של )5(

תחושב ההכנסה בהתאם לשווי השוק של הנכס ביום האחרון 

מס השבח , )א(126בניכוי מס לפי סעיף , של שנת המס

;  הכל לפי העניין, ומשכנתא

; 120' עמ, 6נוסח חדש , דיני מדינת ישראל1



-בסעיף זה

;88כהגדרתו בסעיף .–" בעל מניות מהותי"

- ג"התשל, )דירות(לחוק המכר 1כהגדרתה בסעיף -"דירה"

1973
2

;

:כל אחד מאלה–" נכסי החברה"

;לרבות סכומים אשר הוצאו בהשבחתן, דירות)1(

;חפצי אומנות או תכשיטים)2(

כלי טיס וכלי שיט אשר עיקר השימוש בהם הוא )3(

;של בעל המניות המהותי

;נכסים נוספים שקבע בצו שר האוצר)4(

88כהגדרתו בסעיף –" קרוב"

:לפקודה יבוא62אחרי סעיף .2

בעל מניות מהותי בחברת מעטים: 1סימן ב

בעל מניות מהותי "

בחברת מעטים

כמשמעותה , חברת מעטיםשל  חייבת הכנסה .א62

שאינה חברת משלח יד זרה כהגדרתה , 76בסעיף 

המחזיק , פעילות של יחידהנובעת מ, 1ב75בסעיף 

, לרבות באמצעות קרוב, או בעקיפיןבמישרין 

תיחשב כהכנסתו של היחיד מיגיעה במניותיה

:כמפורט להלן ובהתקיים התנאים הבאים,אישית

,)1(2הכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף)א(

אם הכנסת , לפי העניין, )10(2או , )2(2

נובעת מפעילות היחיד , חברת המעטים

, או צד קשור לו, בחבר בני אדם אחר

והיחיד או חברת המעטים היו נושאי משרה 

;בחבר בני האדם

) 1(2הכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף)ב(

אם הכנסת חברת ,לפי העניין,)2(2או

המעטים נובעת מפעילות היחיד והתקיים 

:אחד מאלה

196' עמ, ג"ח תשל"ס2



בוצעה פעילות היחיד האמורה )1(

, או צד קשור לו, עבור אדם אחר

בין עובד מסוג המתקייםוהיא 

.למעביד

במישרין או , היחיד עוסק)2(

עבור חבר בני אדם במשלח , בעקיפין

מקורן ו, או צד קשור לו, יד מיוחד

או יותר מסך כל הכנסות 50%של 

לרבות הכנסות , חברת המעטים

ולמעט , מחלקה ברווחי שותפות

הכנסות בשנת המס שמקורן 

הוא ,בחלוקת דיבידנד או ברווח הון

או קרובו אחדאדםות הניתן לבשיר

. 88כהגדרתו בסעיף 

, 175כאמור בסעיף , לעניין מקדמות)ג(

תצורף ההכנסה , של יחיד כאמור בסעיף זה

כאמור בסעיף זה למחזור המהווה בסיס 

למקדמות

ניתן לגבות את המס על הכנסה לפי )ד(

הן מחברת , לרבות המקדמות, סעיף זה

. המעטים והן מהיחיד

-בסעיף זה)ה(

כהגדרתו –" משלח יד מיוחד"

;)א(1ב75בסעיף 

103כהגדרתו בסעיף –" צד קשור"

-לפקודה77בסעיף .3

:במקום האמור בו יבוא, )א(בסעיף קטן )1(



לא חילקה תושבת ישראל ת מעטיםכי חבר, ראה המנהל) א"(

עד תום שנים עשר חודש לאחר , בתור דיבידנדים לבעלי מניותיה

את רווחיה או חלק , )התקופה האמורה-להלן (שנת מס פלונית 

וכי יש בידה לחלק רווחיה או חלק מהם בלי להזיק , מהם

החלוקה היא -וכי תוצאת אי, לקיומו ולפיתוחו של עסקה

בתוך שנתיים מתום , רשאי הוא-הימנעות ממס או הפחתת מס 

יתנה לחברה הזדמנות סבירה ולאחר שנ, התקופה האמורה

ליתן הוראה לפקיד השומה לנהוג באותם , להשמיע טענותיה

;רווחים שלא חולקו כאילו חולקו בתור דיבידנדים

, החברהה החייבת שלכנסכלל הה–" רווחים"בסעיף זה  

כמשמעותו לרבות שבח, תוספת ההכנסות הפטורות ממסב

נצברו אשר , 1963-ג"תשכ, וק מס שבח מקרקעיןלח6בסעיף 

בניכוי המס החל , מיום התאגדותה ועד לתום שנת מס פלונית

ובלבד שסכום הרווחים ,עליה ובניכוי דיבידנדים שחולקו ממנה

;לחוק החברות302לא יעלה סכום הרווחים כהגדרתם בסעיף 

יבוא " הכנסתה"במקום הסיפה החל ב, )ג(בסעיף קטן )2(

"מהרווחים"

.לבט–לפקודה 81סעיף .4

תיקון חוק מיסוי 

מקרקעין

אחרי סעיף , 5בסעיף 1963-ג"התשכ, )שבח ורכישה(מיסוי מקרקעיןבחוק ב.5

:יבוא) ה(קטן 

על ידי יחיד בעל מניות , )1)(1ט(3בוצעה משיכה כאמור בסעיף ) ו"(

את הזכות , ומס רכישהלעניין מס שבחיראו, כמשמעותו באותו סעיף

לו נמכרה כאי, ד מקרקעין נשוא המשיכהרקעין או הזכות באיגובמק

.על ידי החברה ביום המשיכה


