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") הפקודה"-להלן(1961-א"התשכ, )חדשנוסח(ההכנסמסלפקודת2החלקהוראות
נכסיםהעברת, פיצול, חברותמיזוגדוגמת,מבנהשינוייבהםהתנאיםאתמסדירות

היהלאמהותיתמבחינהבהםבמקריםמדובר.במסיחויבולא, בחברהמניותתמורת
הכלכליתהבעלותעלהשמירהבשלוזאת,במסחיובהמצדיקאמיתיכלכלימימוש

.המועבריםבנכסים
שינויים2-החלקעברלאהיוםועד,לפקודה94תיקוןבמסגרת1994בשנת, חקיקתומעת

לענייןהוראותנוספובמסגרתו, 2000שנתבשנקבעלפקודה123תיקוןזולת, מהותיים
.ח104בסעיףכאמורמניותוהחלפתכ103בסעיףכאמור, מניותהחלפתשלדרךעלמיזוג

החוקכיעולהמבנהלשינוייבבקשותהטיפולבמהלךהשניםלאורךשנצברהניסיוןמ
עסקייםמטעמיםמבנהשינוייביצועעלהמקשותמגבלותקובעהקיימתבמתכונתו

הקשורבכלבפרט, החברותלצורכיהולםמענהנותןואינו, דינאמיתכלכליתמציאותב
הינומבנהשינוי. )טק-הי(המתקדמתהטכנולוגיהבענפיהפועלותחברותשלמבנהלשינויי

עלומקל, תכופיםובשינוייםגבוהיםצמיחהבשיעורייןהמתאפי, זהבמגזרחשובכלי
. העסקיתפעילותןאתלהרחיבבמטרה, פעילויותורכישתהוןגיוסיבביצועהחברות

, המודרניתהכלכליתהסביבהתאתואםאינואשרמענהנותן, הנוכחיתבמתכונתו2החלק
שלתפקודןלעמקשיםאשרומגבלותחסמיםומציברבותעסקאותשלביצועןאתמעכב

. העסקיתהתפתחותןועלאלוחברות

המסהקלותמתןעלהחלותהמגבלותהגמשתהיאהמוצעהתיקוןשלהעיקריתמטרתו
, לחברה" משקיעיםכניסת"ליותררחבהשרותאפמתןזהובכללהמבנהשינוייבביצוע
בדיןנוספיםחסמיםוהסרתמורכביםמבנהשינוילביצועאפשרותמתן, זכויותמימוש
מגבלותלעניין, האפשרככל, אחידנוסחלקבועהמוצעהתיקוןשואף, בנוסף. הקיים
חוקתבהצע. 2-החלקשלהוראותיואת, שניתןככל, ולפשטשוניםמבנהשינוייעלהחלות

בשל, טק-ההיבתחוםהפועלותהחברותלצורכיהמיועדיםשינוייםעלדגשניתןזו
.פועלותהןבהםבענפיםמובילותכחברותוביסוסןלצמיחתןהרבההחשיבות

המגבלותבתקופתזכויותשינוי–) 2(,)1(19, )1(14, )1(11, )3(,)2(4סעיפים- 1עיקר

תנאיםמספרנקבעו, )7(ג105-ו) 1)(א(א104,, )8(ג103בסעיפיםהיתרבין, 2- הבחלק
זכויותוהקצאתזכויותלמכירתגעיםהנו, במסיחויבלאמבנהששינוילכךמרכזיים

או, "הנדרשתהתקופה"להלן(שנתייםשלתקופהבמהלך, מבנהשינויהעוברתבחברה
הכלכליתהבעלותעלהשמירהעקרוןאתלהבטיחנועדואלותנאים"). המגבלותתקופת"

הקבועותהמגבלותלהחלתיסודעיקרוןמהווה, כאמוראשר, בחברהובזכויותבנכסים
2-החלקב

ניתן, )8(ג105-ו) 1(ד104, )9(ג103בסעיפיםלאמורבהתאם,האמורותהמגבלותאףעל
לבעלזכויותלהקצותניתן, בחברההזכויותמבעליאחדכלשלמהזכויות10%עדלמכור
הזכויותשהקצאתובלבד, ההקצאהלאחרהחברהמהון20%עדשלבהיקףחדשזכויות



בבורסהזכויותלהקצותניתן, כןכמו. 49%עלתעלהלא, יחדםהחדשיהזכויותבעלילכל
ניתןבפיצולכייצוין. הזכויותהקצאתלאחרהחברהמהון49%-לעדערךלניירות

, כאמורהקצאתןאוהזכויותמכירת. 50%עדובבורסהחדשלמשקיעזכויותלהקצות
או, הקולטתבחברהיותזכובעלישהיומישלזכויותיהםיפחתולאעודכלמתאפשרת

.51%-מ,הענייןלפי, המבנהשינוילאחרמידהנכסהועבראליההחברה

לצורךלחברותכספיםגיוסהיארביםהמבנהשינויישלמטרתםכימלמדהנצברהניסיון
המגבלות. למשקיעיםפרטיתהקצאהאו/ובבורסהגיוסשלבדרך,הכלכליתפעילותן

שמדוברמקוםמתעוררמיוחדקושי.זומטרהבמימושעותימשמחסםמהוותהאמורות
זכויותלהקצותניתןלאלהם, קיימיםזכויותלבעליבחברחדשותזכויותהקצאתעל

אלוזכויותבעלירקלעיתיםןשכ, בחברותהוןגיוסעלמקשהזומגבלה. בחברהחדשות
.אשראיבגיוסהמתקשותבחברותשקיעלההמוכניםאלוהם

המגבלותתקופתשבמהלךכך, האמורותהמגבלותאתלצמצםמוצע, האמורכלרלאו
זהובכלל, זכויותהקצאתוכןהקיימיםהזכויותבעליידיעלויותזכמכירתתתאפשר

. 25%–מיפחתולאשזכויותיהםובלבד, הקיימיםהזכויותלבעליחדשותזכויותהקצאת
המהותיתהשפעהעלשמירהתוך, קלותיתרבוהקצאתןזכויותמכירתיאפשרזהתיקון

.המבנהשינוילאחרמידזכויותבהמחזיקיםהזכויותבעלישלהשליטהגרעיןלש

-הבתבחברתהזכויותבמלואהמחזיקהאםלחברתבתחברהביןמיזוגלענייןכייצוין
) טתהקול(האםבחברהוזכויותומכירתהקצאתבעתהמגבלותאתלחלוטיןלהסירמוצע

החברותבמישוררקמתרחשזהבמקרההמבנהששינוימכיווןוזאת, המיזוגלאחר
.הזכויותבעליבמישורולא) והמעבירההקולטת(

בתקופתמבנהשינוילאחרמבנהשינויביצוע–24, )3(14, )5(4סעיפים- 2עיקר
המגבלות

תבתקופבחברהשנעשהנוסףמבנהשינוי) ט(105-ו) 5(ד104,)11(ג103סעיפיםפיעל
אך, במסחיובאילענייןהקודםהמבנהשינויעלהחלתנאיכהפרתיחשבלאהמגבלות

במקריםכימלמדהניסיון,  זאתעם. המנהלזהלענייןקבעאשרתנאיםבעמדאםורק
מונעיםולאהחברותשלמהותיעסקילצורךמענהנותניםנוספיםמבנהשינויירבים
. המועבריםבנכסיםהכלכליתהבעלותעקרוןעלשמירהתוךוהכלמסישיקולמרחבהכ

זאת, נוספיםמבנהשינוייעלבהגבלההמסהקלתאתלהתנותשלאמוצעהאמורלאור
וכלכליתעסקיתלתכליתייעשוהנוספיםהמבנהששינויילכךהמכווניםלסייגיםבכפוף

.מסמתשלוםלהתחמקותפתחיפתחוולא

חברהשלמניותיהלבעליהקולטתהחברהמאתבמזומןתשלום- ) 4(5סעיף- 3עיקר
במיזוגנעברת/ מעבירה

תנאיהפרתתהווהמיזוגבעתבמזומניםתמורהקבלתלפיההגבלהנקבעה) 4(ג103בסעיף
תמורהשקבלתההנחהלאורנקבעהזוהגבלה. במסהחיובאילענייןשנקבעומהתנאים

תמורהמקבלתלהבדיל, במסחיובהמצדיקכלכלילמימושקציהאינדימהווהבמזומן
הניסיון, זאתעם.  כאמורכלכלימימושעלבהכרחמעידותאינןאשראחרותבדרכים

הנעשותמיזוגבעסקאותלהופיעעשויאשררכיבהיאבמזומןחלקיתשתמורהמלמד
מוצעהאמוררלאו. טק-ההיבתחוםכאמורבעסקאותובפרטכלכלית-עסקיתלתכלית

בהיקףבמזומןתמורההעברת,המנהללאישורבכפוף, לאפשרו) א(ד103סעיףאתלתקן
מדובראיןכילוודאשמטרתםלתנאיםובכפוףהכוללתמהתמורה40%עליעלהלאאשר

וביצוע, בעיקרהנפרדתבבעלותחברותהמתמזגותהחברותשלהיותן: מימושבעסקת
.היחסילחלקםבהתאםהזכויותלבעלישווהתמורההעברתתוךהמיזוג
במלואוימוסהוהואכלשהיהקלהתינתןלאבמיזוגהמזומןלמרכיבביחסכייודגש



.המיזוגבמועד

המנהלמאתמראשאישורלמתןדרישהביטול–23,)1(10סעיפים- 4עיקר

) 2(א105בסעיףורכאמופיצולכ103בסעיףכאמורמניותהחלפתשלבדרךמיזוגלעניין
. המסיםרשותמנהלשלמראשבאישורתלוי, המבנהשינויבשלבמסהחיובאיכינקבע

בביצועולעיכוביםביורוקרטילנטלהביאואשרמשמעותייםחסמיםיצרואלההוראות
שלמראשלאישורהדרישהאתלבטלמוצע, כאמורהחסמיםהסרתלצורך. מבנהשינויי
המיזוגממועדיום30בתוךהשומהלפקידבדיווחזהבענייןפקולהסתהמבנהשינוי

.יט103בסעיףכאמור
היתרבין, המנהלשלמראשלאישורהדרישהבעינהנותרהיותרמורכביםמקריםבמספר

).  1(א105סעיףלפיאופקיפיצולובעתזרהחברההיאהקולטתהחברהבומבנהשינויבעת

-ג"התשס, )מסויימיםבמיזוגיםגודלביחסיהקלה(הכנסהמסתקנותתיקוןיקודםבנוסף
.אלותקנותלפישניתנהגודלביחסיהקלהלצורךהמנהלאישוריידרשלאלפיו, 2003

מניותהחלפתשלבדרךמיזוגבעתהמגבלותתקופתקיצור–2סעיף- 5עיקר

בסעיףכהגדרתה,מניותהחלפתשלבדרךהנעשהמיזוגבעקבותהחלההמגבלותתקופת
שינויילעניין. המיזוגבוצעבההמסשנתמתוםשנתייםעלכיוםעומדת, לפקודה103

. המבנהשינויממועדשנתייםעלתעמודהמגבלותתקופתכינקבע2-הבחלקאחריםמבנה
מוצע, מניותהחלפתשלבדרךמיזוגלענייןהחלותבמגבלותלהקלמנתועל, האמורלאור
.המיזוגממועדשנתייםתימשךהיאכיולקבועהמגבלותקופתתאתלקצר

הפסדיםקיזוזלענייןהחלותהמגבלותצמצום- 20, 7סעיפים- 6עיקר

מועדלפניבמיזוגהמשתתפותלחברותשהיוהפסדיםכינקבעלפקודהח103סעיףב
, הקולטתהחברהשלהכנסתהכנגדהמיזוגשלאחרמהשנההחלבקיזוזיותרו, המיזוג
50%עלאוכאמורההפסדיםכלמסך20%עלהעולהסכוםלקיזוזיותרשלאובלבד

לפי, )לפקודהח103סעיףלפיהפסדיםקיזוזלפני(הקולטתהחברהשלהחייבתמהכנסתה
מרוויחהחברהביןמיזוגבמסגרתנאותהבלתימסהפחתתלצמצםנועדזההסדר. הנמוך

.שניםחמשפניעלההפסדיםקיזוזפריסתשלבדרך,מפסידהחברהלבין
כאשר, לדוגמה. מסוימיםבמקריםםעיוותיליצורעלולזהשהסדרמלמדהנצברהניסיון

הבתחברתשוויעלניכרבאופןולהעהאםחברתשוויובתוחברהאםחברהמתמזגות
קיזוזעלמגבלותהאםחברתעליחולוח103סעיףבשל. ניכריםהפסדיםהאםלחברהו

ביחסכלשהויתרוןלהיצרלאשהמיזוגאףעל, שלהלהכנסותיהביחסגםההפסדים
. הפסדיםקיזוזלהגבילשלאזהבמקרהראוילפיכך. פסדיםההלניצול

ביחס, לפקודהח103ףבסעיהקבועהההפסדיםקיזוזמגבלתכילקבועמוצע, האמורלאור
במלואמחזיקההקולטתהחברההםבבמקריםתחוללא, הקולטתהחברהלהפסדי
החברהמשוויתשעפיעלעולההקולטתהחברהשוויוהמעבירהבחברההזכויות

לאבהןנוספיםמקריםבכלליםלקבועלמנהלסמכותלקבועמוצע, כןכמו. המעבירה
.האמורותהמגבלותיחולו

לחברהפיצולתבעקבוהפסדיםקיזוזעלהמגבלהלגביגםיחולהאמורההסדרכייובהר
.ט105בסעיףכאמורקיימת

מתפצלתחברהשלהפסדיםקיזוזלענייןהקבועותהמגבלותאתלבטלמוצע, כךעלנוסף
אך. מיזוגיםלגביהקיימתלזוזהההפסדיםקיזוזמגבלתנקבעהזהבסעיף. ה105בסעיף



מסלצורכיםרווחיולחלקןשיתכן, שונותחברותביןבחיבורמדוברשבמיזוגיםבעוד
שבפיצוליםהרי, ההפסדיםקיזוזאתשמאפשרהואביניהןהמיזוגועצםהפסדיםולחלקן
ועצםחברהמאותההםהמפוצלותהפעילויותומקורההפסדיםמקורחדשהלחברה
ה105סעיףאתלבטלמוצעהאמורלאור. ההפסדיםקיזוזאתשמאפשרזהאינוהפיצול

.לפקודה

קיזוזבענייןהקיימותהגבלותהשוואת–) 4(,)3(15סעיף,)5(,)4(10סעיף- 7עיקר
הפסדים

קיזוזמגבלתתחולג104-א104סעיפיםלפינכסבהעברותכינקבעלפקודה) ג(ה104בסעיף
לקיזוזיותרלאשהועברנכסמכירתעקבשנוצרהוןהפסדאוהוןרווחפיהלהפסדים

קביעת. הנכסהועברשאליהבחברההפסדאורווחכנגדהעברהממועדשנתייםבמשך
הנכסלמכירתמגבלהקיימתממילאשבהןשנתייםשללתקופהההפסדיםקיזוזמגבלת

. מתוכןריקהכמעטלהוראההאמורהתכנוניתהאנטיההוראהאתהופכת, שהועבר
קיזוזמגבלתנקבעה, לעילכמפורט,2-הבחלקמבנהשינויישלאחריםסוגיםבכןכמו

זהבענייןהרמוניהליצורראויכי, נראה, האמורלאור.. שניםחמששללתקופההפסדים
. שניםחמששללתקופהמגבלהתקבעולםשבככךן2-הבחלקהשוניםההסדריםבין

ביצועיתאפשרבמסגרתןזהבחוקותהמוצעהקלותהלאור, יתרהחשיבותמקבלזהעניין
העשויבאופן, לעילכמפורטמבנהשינוילאחרהמבנשינויכדוגמתמורכביםמהלכים

).הפסדיםקיזוזבתחוםבעיקר(נאותיםבלתימסלתכנוניפתחלפתוח

) ג(ה104בסעיףהקבועהההפסדיםקיזוזמגבלתאתלהרחיבמוצע, לעילהאמורלאור
) 1)(ד(ח104בסעיףהקייםלהסדרבדומה,שניםחמששלתקופהעלולהעמידה, לפקודה

בסעיףכאמורמיוחדיםבמקריםזומגבלהלהרחיבסמכותלמנהללהעניקוכןקודהלפ
).ז(ח103

.מניותהחלפתשלבדרךמיזוגלענייןכ103בסעיףגםאלותיקוניםלקבועמוצעבנוסף

בשותפותשותפיםידיעלנכסהעברותעוצילבהאפשרויותהרחבת-12סעיף- 8עיקר
בנכסמשותפיםבעליםאו

, לחברהשותפותבבעלותנכסאוותפתמשבבעלותנכסבהעברתכיקובע) א(ב104סעיף
נכסחברהלאותהשהיהמבליכךלצורךבמיוחדשהוקמהלחברהתהאההעברהכינדרש
למנועהיתההמחוקקכוונתכילהניחיש. לפניואומועדבאותואחרתפעילותאואחר

, עסקייםהפסדיםשלהקיימתלחברהסקיתעבפעילותהמשמשיםנכסיםשלהעברות
מפעילותשינבעורווחיםכנגדאלוהפסדיםלקזזיהיהניתןמההעברהכתוצאהכאשר

.המועבריםהנכסים

חסםמהווה,בלבדחדשהלחברהתיעשההנכסהעברתלפיההדרישהכי, מלמדהניסיון
אתלהרחיבמוצעהאמורלאור. וכלכליתעסקיתתכליתשלהםמבנהשינויילביצוע

נכסהעברתשתתאפשרכך,לפקודה) א(ב104סעיףפיעלמבנהשינויילבצעהאפשרויות
ביחסזהבחוקהמוצעיםהתיקוניםכייצוין.קיימתלחברהגםשותפיםמספרשבבעלות
לצורךתעשהלאקיימתלחברהכאמורהעברהכייבטיחוהפסדיםקיזוזעללמגבלות
שהוסףלפקודה221לתיקוןמשליםתיקוןהינוזהסעיףתיקון. נאותהבלתימסהפחתת

רשומותשותפויותעללפקודה2החלקהוראותהחלתשעניינולפקודה2הלחלקלאחרונה
. המנהלשיקבעבתנאים

:החוקהצעתהכנתבמהלךלבחוןמוצעאשרנוספיםנושאים

בצמיחהלחברותהקלהמתןלבחוןמוצע- במיזוגגודליחסיבדרישתהקלה.1
עלתעמודשהמגבלהכך, לפקודה) 6(ג103סעיףלפיגודליחסיעלהקיימתבמגבלה

.1:4במקום1:9שלגודליחסי
, רבעוניפיצול/מיזוגלמועדההיתרהרחבתלבחוןמוצע-פיצול/מיזוגמועדשינוי.2



ןלעניי) 9)(א(ג105בסעיףהאמוראףועל" מיזוגמועד"הגדרתבהאמוראףעל
המבנהשינוייאתהמבצעותחברותעללהקלמנתעלוזאת, הפיצולמועדקביעת
. השנהבמהלך

הקייםהחוקעלהמוצעתזכירההשפעת.ג

]חדשנוסח[הכנסהמספקודתתיקון

המדינהתקציבעלהמוצעהתזכירהשפעת.ד
השפעהאין

המינהליהתקןעלהמוצעהתזכירהשפעת.ה

.אין

המוצעהחוקנוסחןלהל.ו

...)(...)'תיקון מס(תזכיר חוק 

לפקודת מס הכנסה102בסעיף .1
1

-)הפקודה-להלן(

אחרי , "תום התקופה"להגדרה ) 3(בפסקה , )א(בסעיף קטן )1(

;"או בהתאם לכללים שיקבע המנהל"יבוא " 103"

:יבוא) 5(אחרי פסקה , )ח(בסעיף קטן )2(

".לו לעניין תמורה המשולמת במניותכללים שיחו) 6"(

-לפקודה103בסעיף .2

החל , במקום הסיפה, "התקופה הנדרשת"להגדרה ) 2(בפסקה )1(

;"בתום שנתיים ממועד המיזוג"יבוא " שנתיים מתום"במלים 

-יבוא) 2(אחרי פסקה )2(

.885' עמ, ו"ח התשע"ס; 120' עמ, 6נוסח חדש , דיני מדינת ישראל1



תקופה של שנתיים לפחות –לעניין העברת נכסים או פיצול ) 3"(

".ברה או הפיצול לפי הענייןמיום ההע

:ואחריו יבוא) 1(יסומן , )ב(סעיף קטן , לפקודהב103בסעיף .3

לא יחול על מכירת זכויות בחברה הקולטת ) 1(האמור בפסקה ) 2"(

לאחד או יותר מבעלי , לחברה הקולטת, במהלך התקופה הנדרשת

עובר , על ידי מי שהיה, או לצד הקשור לכל אחד מהם, הזכויות בה

".בעל זכויות באיגוד מקרקעין שהשתתף במיזוג, למועד המיזוג

-ג לפקודה103בסעיף .4

; ימחקו" בתקופה הנדרשת"המלים , )א)(6(בפסקה )1(

-)8(בפסקה )2(

:יבוא, )א(במקום סעיף קטן )א(

כל בעלי הזכויות בחברות המשתתפות במיזוג ) א"(

במלוא הזכויות בחברה מחזיקים מייד לאחר המיזוג 

הקולטת ובמהלך התקופה הנדרשת לא יפחתו זכויותיהם 

;"מהזכויות בחברה הקולטת25%מ 

: יבוא, )א(אחרי סעיף קטן )ב(

לא יחול אם החברה ) א(האמור בסעיף קטן ) 1א"(

הקולטת מחזיקה עובר למועד המיזוג במלוא הזכויות 

;"בחברה המעבירה

;קתימח) 9(פסקה )3(

;ימחקו) 9(ונוסף על האמור בפסקה "המלים , )א9(בפסקה )4(

:במקום האמור בה יבוא, )11(בפסקה )5(

על פי , רשאי המנהל לאשר, על אף האמור בסעיף זה) 11"(

כי שינוי מבנה , עובר למועד שינוי מבנה נוסףבקשה שהוגשה לו 

ך המבוצע בתו, ח104למעט שינוי מבנה לפי סעיף , כאמור

לא יחשב כאי קיום תנאי מהתנאים , התקופה הנדרשת

אם הוכח להנחת דעתו כי התקיימו כל , המפורטים בסעיף זה

: אלה

לא חל חיוב במס לבדובמועד שינוי המבנה הנוסף)1(

;על פי הוראות חלק זה



כל אחד משינויי המבנה הנוספים וכולם יחד נעשו )2(

;לתכלית עסקית וכלכלית

מנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה אינן הי)3(

מהמטרות העיקריות של כל אחד משינויי המבנה 

".הנוספים או כולם יחד

: יבוא) 11(אחרי פסקה )6(

)".א(יט103לא הוגש דיווח כאמור בסעיף ) 12"(

-) א(בסעיף קטן , ד לפקודה103בסעיף .5

;)"5(-ו) 4(ג103"יבוא )" 4(ג103"במקום בסעיף , ברישה)1(

;)1(יסומן " אם נקבע בצו המיזוג"האמור בסיפה החל במלים )2(

-) 1(בפסקה )3(

;"או בהסכם המיזוג"יבוא " בצו המיזוג"אחרי )א(

;תימחק בכל מקום" מיעוט"המילה )ב(

;ימחקו" שהתנגדו לצו המיזוג בבית המשפט"המלים )ג(

-"בעל מניות: "בואי" בעל מניות מיעוט"במקום ההגדרה )ד(

בעל מניות שאינו קרוב של אדם שיש לו מניות בחברה הקולטת 

."לאחר מועד המיזוג

:יבוא) 1(אחרי פסקה )4(

, על פי בקשה שהוגשה לו עובר למועד המיזוג, אישר המנהל) 2"(

לא יהיה בכך כדי לשלול את ההטבות , התקיימו כל אלהכי 

:האמורות בפרק זה

על ידי , המיזוג ניתנה תמורה במזומןבמהלך)א(

מסך התמורה 40%אשר אינה עולה על ,החברה הקולטת

;שניתנה לבעלי זכויות המעבירים

ואת זכויותיכל אחד מבעלי הזכויות העביר)ב(

מורה שווה לכל מהלך המיזוג וניתנה תבלחברה הקולטת 

;"בהתאם לשווי הזכויות, אחד מבעלי הזכויות



בעלי הזכויות בה או צד הקשור , הקולטתהחברה)ג(

או יותר 10%אליהם אינם מחזיקים עובר למועד המיזוג 

;לפי העניין, מהזכויות בחברה המעבירה או הנעברת

בעלי , לפי העניין, או הנעברת, החברה המעבירה)ד(

הזכויות בה או צד הקשור אליהם אינם מחזיקים עובר 

.כויות בחברה הקולטתאו יותר מהז10%למועד המיזוג 

- )2(התקבלה תמורה במזומן כאמור בפסקה )3(

;לא יינתנו עליה הטבות לפי פרק זה)א(

לעניין זכויות שניתנו יתרת המחיר המקורי )ב(

חס שבין שווי יתחושב בהתאם למזומן בתמורה ל

;הכוללתלשווי התמורההתמורה במוזמן 

, ה לעניין מיזוג103המחיר המקורי כאמור בסעיף)ג(

, 103שבסעיף " מיזוג"להגדרה ) 2(כהגדרתו בפסקה 

יחושב בניכוי המחיר המקורי , ו103וכאמור בסעיף 

)".ב(כאמור בסעיף קטן 

-ו לפקודה103בסעיף .6

לא היו "תימחק ובמקום המלים " יחולו"המילה , ברישא)1(

;"יחולו"יבוא " רשומות למסחר בבורסה

"יבוא" אשר נרכשה"במקום הסיפה החל ) 3(בפסקה )2( , יראו: 

לפי , לחוק מיסוי מקרקעין) 1)(ב(א48או סעיף , )1)(ב(91לעניין סעיף 

את יום הרכישה של המניה הישנה כיום הרכישה של המניה , העניין

; "החדשה

:יבוא, )5(אחרי פסקה )3(

ס יחול פטור ממ, על ידי המעביר, מכירת המניה המוקציתב) 6"(

אם היה המעביר זכאי במועד המיזוג רק, 97כאמור בסעיף 

את הזכויות המועברות במועד לפטור ממס כאמור אילו מכר

".המיזוג

-ח לפקודה103בסעיף .7

:יבוא) ז(אחרי סעיף קטן )1(



קיזוז הפסדים המגבלות על , על אף האמור בסעיף זה) 1ז"(

רה הקולטת אם עובר כאמור בסעיף זה לא יחולו על הפסדי החב

החברה הקולטת מחזיקה במלוא זכויות החברה , למועד המיזוג

משווי שוק 9המעבירה ושווי שוק החברה הקולטת עולה על פי 

או שהתקיימו לגבי המיזוג תנאים נוספים , החברה המעבירה

;"בהתאם לכללים שקבע המנהל

קיזוז "אחרי , "הכנסה חייבת"בהגדרה , )ח(בסעיף קטן )2(

."לפי סעיף זה"יבוא , "הפסדים

-לפקודהט103בסעיף .8

או לאישור מיזוג "יבוא , "בית המשפט"אחרי , )א(בסעיף קטן )1(

;"כ103בדרך של החלפת מניות לפי סעיף 

ניתן יהיה "יבוא , "לא יהיה ערעור"במקום , )ו(בסעיף קטן )2(

".)ב(152לערער כאילו היתה צו לפי סעיף 

הכל כפי , ח או פרט אחר"דו"במקום , )א(בסעיף קטן , לפקודהיט103בסעיף .9

ח או פרט אחר כפי שיקבע שר האוצר "דו"יבוא " שיקבע שר האוצר בתקנות

."בתקנות

-כ לפקודה103בסעיף .10

ובתנאים "במקום הסיפה החל במלים , )ב(בסעיף קטן )1(

"יבוא" המפורטים להלן מיד , החברה הקולטת מחזיקהובלבד ש: 

במועד רכשההזכויות בחברה הנעברת שאותן בכל אחר המיזוגל

או יותר מהזכויות בחברה הנעברת במשך התקופה 51%-ובהמיזוג

;הנדרשת

;בטל-)ג(סעיף קטן )2(

;בטל-)ד(סעיף קטן )3(

"ד103"יבוא )" ב(ב103"אחרי , )ה(בסעיף קטן )4( יבוא " ז103" 

;"יג103"י יבוא 103אחרי , )"ז(ח103"

:יבוא) ה(אחרי סעיף קטן )5(



רווח או הפסד שנוצר בשל מכירת מניות החברה ) ו"(

בשנת קיזוזעברת בידי החברה הקולטת לא יותר בהנ

, ובמשך שנתיים שלאחריההמס שבה חל מועד המיזוג 

והכל לפי סעיפים , כנגד הפסד או רווח בחברה הקולטת

לא יותר ובשלוש השנים הבאות, ייןלפי הענ, 92או 28

קיזוז רווח או הפסד שנוצר עקב מכירת המניות ב

המועברות כאמור כנגד רווח או הפסד שנוצר ממכירת 

".נכסים שיום רכישתם לפני מועד החלפת המניות

-א לפקודה104בסעיף .11

:יבוא, )1(במקום פסקה , )א(בסעיף קטן )1(

ת לו זכויות המקנוד לאחר ההעברה יהמעביר מחזיק מ) 1"(

בכל אחת מהזכויות בחברה ובמהלך התקופה 90%לפחות 

ל מי שהיו בעלי הזכויות הנדרשת לא יפחתו זכויותיהם ש

מכל אחת מהזכויות 25%-ד לאחר ההעברה  מבחברה מי

;בחברה

.ימחק) ב(סעיף קטן )2(

-ב לפקודה104בסעיף .12

-)א(בסעיף קטן )1(

באותו "ועד " חדשהוקמה במיו" המלים החל מ, ברישא)1(

;ימחקו" מועד או לפניו

מייד "יבוא " במשך שנתיים מיום"במקום , )1(בפסקה )2(

לחלקו עובר למועד ההעברה "יבוא " לחלק"במקום , "לאחר

ובמהלך התקופה הנדרשת "יבוא " לפי העניין"ואחרי " ולחלק

ד ל מי שהיו בעלי הזכויות בחברה מילא יפחתו זכויותיהם ש

;"מכל אחת מהזכויות בחברה25%-מלאחר ההעברה

;תימחק–) 2(פסקה , )ג(בסעיף קטן )2(

.ימחקו) ה(-ו) ד(סעיפים קטנים )3(

-)א(בסעיף קטן , ג לפקודה104בסעיף .13

; "או חוק מס שבח מקרקעין"יבוא " פקודה זו"אחרי )1(

:יבוא) 4(במקום פסקה )2(



זכויותיה של החברה במהלך התקופה הנדרשת לא יפחתו ) 4"(

מכל אחת מהזכויות 25%-חברה המעבירה מיה בהאם בזכויות

;"בחברה

המניות "יבוא , "הנכס המועבר"במקום , )6(בפסקה )3(

."המועברות

-ד לפקודה104בסעיף .14

;תימחק) 1(פסקה )1(

במועד העברת "יבוא " במועד המיזוג"במקום , )2(בפסקה )2(

;"הנכס

:מקום האמור בה יבואב, )5(בפסקה )3(

על פי בקשה , רשאי המנהל לאשר, זהבפרקעל אף האמור ) 5"(

, כי שינוי מבנה כאמור, שהוגשה לו עובר למועד שינוי מבנה נוסף

המבוצע בתוך התקופה ,ח104למעט שינוי מבנה לפי סעיף 

בפרקלא יחשב כאי קיום תנאי מהתנאים המפורטים , הנדרשת

:ת דעתו כי התקיימו כל אלהאם הוכח להנח, זה

במועד שינוי המבנה הנוסף לא חל חיוב במס על פי )1(

;הוראות חלק זה

וכולם יחד נעשוכל אחד משינויי המבנה הנוספים)2(

;לתכלית עסקית וכלכלית

הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה אינן )3(

מהמטרות העיקריות של כל אחד משינויי המבנה  

".פים וכולם יחדהנוס

-ה לפקודה104בסעיף .15

" ואולם המחיר המקורי"הסיפה החל במלים , )א(בסעיף קטן )1(

;תימחק

;ימחק) ב(סעיף קטן )2(

:יבוא, )ג(במקום סעיף קטן )3(



רווח או הפסד הון שנוצר עקב מכירת נכס שהועבר כאמור ) ג"(

ים ממועד ג לא יותר לקיזוז במשך שנתי104-א104בסעיפים 

לפי העניין , 92או 28ההעברה כנגד רווח או הפסד לפי סעיף 

ובשלוש השנים הבאות לא יותר לקיזוז רווח או הפסד שנוצר 

עקב מכירת הנכס שהועבר כנגד רווח או הפסד שנוצר ממכירת 

;"נכסים שיום רכישתם לפני מועד העברת הנכס

:יבוא) ג(אחרי סעיף קטן )4(

או הפסד הון שהיו בחברה עובר למועד העברת על הפסד) ד"(

".בשינויים המחויבים) ז(ח103הנכס יחולו הוראות סעיף 

-ו לפקודה104בסעיף .16

לעניין , ואולם"יבוא " ואולם"במקום הסיפה החל ב, )3(בפסקה )1(

, לפי העניין, לחוק מיסוי מקרקעין) 1)(ב(א48או סעיף , )1)(ב(91סעיף 

;"ה של הנכס שהועבר כיום הרכישה של המניהיראו את יום הרכיש

:יבוא) 3(אחרי פסקה )2(

יחול פטור ממס , על ידי המעביר, מכירת המניה המוקציתב) 4"(

אם היה המעביר זכאי במועד העברת רק, 97כאמור בסעיף 

את הזכויות המועברות אילו מכר,לפטור ממס כאמורהנכס 

".במועד העברת הנכס

במקום הסיפה החל במלים , )2(בפסקה , )ב(בסעיף קטן , ז לפקודה104בסעיף .17

)".ג(ה104ויחולו הוראות סעיף : "יבוא" או חייבת במס"

-לפקודהח104בסעיף .18

;תימחק) 3(פסקה ) ב(בסעיף קטן )1(

התקופות "הסיפה החל במלים , )1(בפסקה , )ד(בסעיף קטן )2(

;תימחק" המנויות

.)"ב(102"יבוא )" ג(102"במקום ,)ה(בסעיף קטן )3(

-ג לפקודה105בסעיף .19

-)7(בפסקה )1(



ובמשך שנתיים ממועד "המלים , )א(בפסקת משנה )א(

ובמהלך "יבוא " למועד הפיצול"ימחקו ואחרי " הפיצול

התקופה הנדרשת לא יפחתו זכויותיהם של מי שהיו בעלי 

,  ות כאמורהזכויות מייד לאחר מועד הפיצול בכל אחת מהחבר

;"מכל אחת מהזכויות בחברות25%-מ

ובמשך שנתיים ממועד "המלים , )ב(בפסקת משנה )ב(

ובמהלך "יבוא " בחברה החדשה"ימחקו ואחרי " הפיצול

מכל אחת 25%-יה מהתקופה הנדרשת לא יפחתו זכויות

."החדשהמהזכויות בחברה 

;תימחק) 8(פסקה )2(

.תימחק) 13(פסקה )3(

בטל–ה לפקודה105סעיף .20

בטל-)ב(סעיף קטן , לפקודהו105בסעיף .21

-ז לפקודה105בסעיף .22

עד " והזכויות בחברה המתפצלת"הקטע החל במלים , ברישא)1(

;ימחקו" ביום הפיצול"

לעניין , ואולם" יבוא " ואולם"במקום הסיפה החל ב, )4(בפסקה )2(

, לפי העניין, וי מקרקעיןלחוק מיס) 1)(ב(א48או סעיף , )1)(ב(91סעיף 

יראו כיום הרכישה של מניות החברה החדשה את יום הרכישה של 

".מניות החברה המתפצלת

:יבוא) 5(אחרי פסקה )3(

מכירת המניה המוקצית בחברה חדשה יחול פטור ממס ב) 6"(

אם היה המוכר זכאי במועד הפיצול רק, 97כאמור בסעיף 

אילו ,ת מניה בחברה המתפצלתבגין מכירלפטור ממס כאמור

".אותה במועד הפיצולמכר

לעניין "יבוא " ב105בסעיף "אחרי , )ב(בסעיף קטן , ח לפקודה105בסעיף .23

)".1(א105כמשמעותו בסעיף , פיצול

כללים "עד המלים , הרישא, )"1"(האמור בו יסומן , ט לפקודה105בסעיף .24

וניתן לכך אישור "יבוא " בשינויים המחויבים"תימחק ואחרי " שלפיהם

."המנהל


