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2018-(תיקון מס' ), התשע"חלתיקון פקודת מס הכנסהתזכיר חוק

שם החוק המוצע.א

.2018-חחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' ), התשע"תזכיר 

החוק המוצע והצורך בועיקרי.ב

טרם נכנס לתוקף משנת אשר לפקודה, 1א64מוצע לבטל את ההסדר בדבר חברה שקופה הקבוע בסעיף 

האמור נקבע במסגרת הרפורמה במס הכנסה שבאה לידי ביטוי בחוק לתיקון פקודת מס הסדרה.2003

. וחברת הביתואמור היה להחליף את מנגנון החברה המשפחתית,2002-התשס"ב), 132' מס(הכנסה 

, אולם, במהלך הליך התקנת 1א64, נעשה ניסיון להתקין את התקנות מכוח סעיף 132בסמוך לאחר תיקון 

בעניין חברה שקופה יוצר פרצות מס שלא 1א64התקנות, התברר כי מבנה ההתארגנות אשר נקבע בסעיף 

עלו במסגרת דיוניה של וועדת רבינוביץ, ומשכך התקנת התקנות לא צלחה. 

התפעוליים הנוגעים ליישום מודל החברה השקופה וכן החשש שמנגנון החברה השקופה הקשיים נוכח

, ההוראות לעניין חברה שקופה לא נכנסו לתוקף עד כתוצאה מתכנוני מסעלול לגרום לאבדן מס משמעותי

.היום וכעת מוצע לבטלן

:נוסחו של סימן ה' לפרק שני בחלק ד' שמוצע לבטלולהלן

שקופהסימן ה': חברה "

-סעיף זה. (א) ב1א64

" ;חבר בחברה שקופה-בעל מניות" "

" ;לרבות שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין-הכנסה חייבת" "

:חברה תושבת ישראל שהתקיימו בה כל אלה-חברה שקופה" "

לחוק החברות, ולא ניתן לפי תקנונה לשנות את 1היא אינה חברה ציבורית כהגדרתה בסעיף) 1(

; תלחברה ציבוריסיווגה

או על מספר גבוה יותר אם אישר זאת המנהל, בתנאים ,50מספר בעלי מניותיה אינו עולה על ) 2(

שקבע, ולענין זה יראו בני זוג וילדיהם, יורשים של בעל מניות, או רוכשים מבעל מניות במכירה 

;שלא מרצון, כבעל מניות אחד

;כל בעלי מניותיה הם יחידים תושבי ישראל) 3(

תיה הן מאותו סוג, למעט מניות המקנות זכויות הצבעה, ואין לבעלי המניות אפשרות לשנות מניו) 4(

;את הזכויות המוקנות מכוח המניות, למעט שינוי בזכויות ההצבעה

;הזכות לרווחי החברה מוקנית מכוח המניות בלבד) 5(

;זכותו של בעל מניות לרווחים זהה לזכותו לנכסי החברה בעת פירוקה) 6(

;מוסד כספי, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסףהחברה אינה) 7(



2

בהודעה שעליה חתמו כל בעלי מניותיה, שנמסרה לפקיד ,החברה ביקשה להיחשב כחברה שקופה) 8(

;ימים מיום התאגדותה60השומה בתוך 

.שנות המס שבהן היתה החברה חברה שקופה-שנות ההטבה" "

לענין פטורים ממס, תיחשב הכנסתה החייבת של לצורך חישוב המס, שיעור המס וקיזוז ההפסדים וכן (ב) 

לרבות הכנסתה מדיבידנד והפסדיה, כהכנסתם או כהפסדיהם של בעלי מניותיה, בהתאם ,חברה שקופה

:ויחולו הוראות אלה,לחלקיהם בזכויות לרווחים בחברה

;רווחים שחולקו מהכנסתה החייבת של החברה השקופה, לא יראו אותם כהכנסה) 1(

בתוספת ההכנסה הפטורה ממס ובהפחתת המס החל ,ההכנסה החייבת-לענין זה, "רווחים שחולקו" ) 2(

;על בעל המניה בשל ההכנסה, אם שולם על ידי החברה והיא לא חייבה אותו בהתאם

הפסדיה של החברה השקופה בשנת המס אשר יוחסו לבעל מניות יקוזזו תחילה כנגד הכנסותיו של ) (א) 3(

;בהתאם להוראות הפקודה,ת מהחברה השקופהבעל המניו

הפסדים אשר יוחסו לבעל מניותיה בשנות המס הקודמות יותרו בקיזוז רק כנגד הכנסתו החייבת (ב) 

;ולא יותרו בקיזוז כנגד הכנסתה של החברה השקופה,של אותו בעל המניות

; )נמחקה(ג) (

למקור ,פי הענין, שיוחסו לבעל מניות כאמור בסעיף זהל,סיווגם של ההכנסה החייבת או של ההפסד) 4(

הכנסה, יהיה בהתאם למקור ההכנסה שממנו הופקה או נצמחה בידי החברה השקופה, ואולם הכנסה זו 

;לא תיחשב כהכנסה מיגיעה אישית, אלא אם כן מילא בעל המניות תפקיד פעיל בחברה

,זכאי בעל המניות לחלקו היחסי במס החוץ ששילמה 199לענין הזיכוי בשל מסי חוץ, כהגדרתם בסעיף ) 5(

;החברה השקופה

יצורף חלקו היחסי בהכנסתה החייבת של, 175לענין מקדמות של בעל מניות, כאמור בסעיף ) 6(

;החברה השקופה לרבות בהכנסתה מדיבידנד או בהפסדיה, למחזור המהווה בסיס למקדמות

ה השקופה, לרבות המקדמות, הן מהחברה והן מבעלי מניותיה, ניתן לגבות את המס על הכנסת החבר) 7(

;הבגובה המס החל על חלקם היחסי ברווחיה של החברה השקופ

:במכירת מניה של חברה שקופה, יחולו הוראות אלה) 8(

,יופחת מהתמורה לגבי המוכר ומהמחיר המקורי לגבי הרוכש, סכום השווה לחלק 88לעניין סעיף (א) 

ים שהצטברו בחברה בשנות ההטבה ולא חולקו, שיחסו לכלל הרווחים שלא חולקו הוא מסכום הרווח

–כיחס חלקה של המניה, בזכויות לרווחי החברה השקופה לכלל הזכויות לרווחיה; לעניין זה

הכנסתה החייבת של החברה השקופה בשנות ההטבה, בניכוי ההפסדים שהיו לה באותן שנים, -"רווחים" 

;שהתוצאה המתקבלת לא תהיה בסכום שליליובלבד 

;לרבות מי שרכש מניות מהחברה השקופה-"רוכש" 

;ב בשל שנות ההטבה94לא יחולו הוראות סעיף (ב) 

לענין חישוב רווח ההון, יופחת מהמחיר המקורי המתואם סכום בגובה ההפסדים שיוחסו למוכר המניה (ג) 

סכום השווה להכנסה החייבת -תואם; לענין זה, "הפסדים" בשנות ההטבה, עד גובה המחיר המקורי המ

;שיוחסה לבעל המניות, בניכוי ההפסדים שיוחסו לו, ובלבד שהוא סכום שלילי

ימים מיום 90בעל מניות שמכר מניות בחברה שקופה יודיע לחברה השקופה, על המכירה בתוך ) 9(

;ההמכיר

;יחולו על חברה שקופהלמעט פרק שלישי שבו, לא 2הוראות חלק ה) 10(
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העברת נכסים מחברה שקופה שהוחל בפירוקה לבעלי מניותיה, בהתאם לשיעור זכויותיהם בה, ) (א) 11(

, ובלבד שהנכס המועבר )המסים– בפסקה זו(לא תחויב במס לפי פקודה זו או לפי חוק מיסוי מקרקעין 

ואולם ;ב לחוק מיסוי מקרקעין5עיף ובס100–ו85לא שינה את ייעודו אגב ההעברה, כאמור בסעיפים 

מקום שבו לא מתחייבת המכירה במס שבח בשל האמור בפסקה זו, תתחייב המכירה במס רכישה בשיעור 

באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים שבהם לא יחול פטור ,;שר האוצר%5.0של 

"נין זה, "מס שבח" ו"מס רכישהמהמסים לפי פסקת משנה זו בפירוק החברה, בתנאים שיקבע; לע  -

;כמשמעותם בחוק מיסוי מקרקעין

שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים, הוראות ומגבלות לענין פסקה זו, (ב) 

יום הרכישה ושווי הרכישה ,לרבות לענין קביעת המחיר המקורי של נכסי החברה השקופה המתפרקת

מקרקעין, וכן הוראות לענין הפסדים וחלוקת הכנסות וכן מקרים שבהם תחויב כהגדרתם בחוק מיסוי 

.במס עליית ערך של נכסים

שר אוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים לענין חברה שקופה שהפסיקה ) 1(ג) (

ת חברה למלא אחר התנאים וההוראות הקבועים בסעיף זה, ובכלל זה לקבוע כי החברה תחדל להיו

.שקופה; קבע כאמור, לא תוכל לחזור ולהיחשב כחברה שקופה

כתוצאה מהפרת הוראה מהוראות סעיף זה, רשאית, באישור המנהל ,חברה שחדלה להיות שקופה) 2(

בתוך שנה מתום שנת המס שבה )11(ב)(להוראות סעיף קטן ובתנאים שקבע, לבקש להתפרק, בהתאם 

.יראו את יום ההפרה כיום שבו החלו הליכי הפירוקבוצעה הפרה כאמור; לענין זה,

:על אף הוראות פקודה זו, יחולו לענין שומה, השגה וערעור, הוראות אלהד)(

רשאי פקיד השומה, על אף הוראות פקודה זו, לקבוע את שומתו ,נקבעה לחברה השקופה שומה) 1(

שבה נקבעה שומת החברה או של בעל המניות או לתקנה, בהתאם, בתוך שנתיים מתום שנת המס 

.במועד שבו רשאי הוא לשום את הכנסתו של בעל המניות, לפי המאוחר

או 150החברה השקופה רשאית להשיג או לערער על השומה שנקבעה לה בהתאם להוראות סעיף ) 2(

בעל המניות רשאי להשיג או לערער כאמור על ייחוס הכנסתה החייבת או הפסדיה ;,לפי הענין153

לא על השומה החברה השקופה, ועל השפעת השומה שנקבעה לחברה השקופה על הכנסתו, אךשל 

שנקבעה לחברה.

שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים, הוראות, תנאים ומגבלות לענין ה)(

-סעיף זה, ובכלל זה

;קביעת מחיר מקורי) 1(

;תמורה) 2(

;הליכי שומה) 3(

;רעורזכות ערעור והליכי ע) 4(

,לפי בסיס המקדמות המחושב של החברה), 6(ב)(קביעת מקדמה לחברה, על אף הוראות סעיף קטן) 5(

בשיעור שיקבע, כללים לייחוס מקדמה כאמור לבעלי המניות, וכללים לקיזוז מקדמה בשל הוצאות 

;ב181עודפות כאמור בסעיף 

ל חלקם היחסי של בעלי ייחוסה של ההכנסה וחלוקתה בהתאם לזכות לרווחים, וכללים לעיגו) 6(

;המניות בזכויות לרווחים

;חבות ותשלום המס בנסיבות שבהן נמכרות מניות החברה במהלך השנה) 7(

;דוחות שיגישו החברה השקופה ובעלי מניותיה) 8(
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; הוראות בדבר הגבלת קיזוז הפסדים) 9(

)."4(ב)(הוראות לענין בעל תפקיד פעיל בחברה, כאמור בסעיף קטן ) 10(

על החוק הקייםהשפעת החוק המוצע.ג

לפקודת מס הכנסה.1א64יבוטל סעיף 

המנהליהשפעת החוק המוצע על התקן .ד

.אין

השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה.ה

אין.
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מטעם הממשלה: הצעת חוק 

2018-, התשע"ח(תיקון מס'...)ק  לתיקון פקודת מס הכנסה הצעת חו

בטל.-סימן ה' לפרק שני בחלק ד' בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], .11א64מחיקת ס' 


