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משיכות אסורות של בעל מניות מהותי בחברה

בכל יום  )₪ 211.111משיכת כספים בסכום מצטבר העולה על 
.או קרובו, על ידי בעל מניות מהותי, )משנת המס ובשנה שלפניה

:לרבות, "כספים"
הלוואה שניתנה לתכלית  , למעט–השאלה או כל חוב אחר , הלוואה)2)

בתנאי שהחברה האחרת אינה תאגיד שקוף , כלכלית של חברה אחרת
".מסוייגגם הסייג -) ישראלי)
פיקדונות וערובה שהועמדה כבטוחה לטובת בעל , ניירות ערך, מזומנים)3)

.המניות
.בתום שנת המס שלאחר שנת משיכת הכספים: מועד החיוב במס

או  , העמדת נכס של החברה לשימוש של בעל מניות מהותי
")?רשימה סגורה . )לשימוש קרובו

":נכס"
.דירה שעיקר השימוש בה לטובת בעל המניות)2)
.חפצי אמנות או תכשיטים)3)
.כלי טיס וכלי שיט שעיקר השימוש בהם לטובת בעל המניות המהותי)3)
.נכס אחר שקבע שר האוצר בצו)5)

בתום שנת המס שבה הועמד הנכס לרשות בעל  :מועד החיוב במס
.המניות

או יחד עם מי שאינו קרובו ויש  , לבדו או יחד עם קרובו, במישרין או בעקיפין, לפחות באמצעי שליטה בתאגיד21%-המחזיק ב–"בעל מניות מהותי"
").  אלא אם הוא שקוף, גם תאגיד)פעולהקבועביניהם שיתוף 

.ה"לפמ88כהגדרת מונח זה בסעיף –" נאמן", 35%קשור המוחזק במישרין או בעקיפין בשיעור של תאגיד או , קרוב משפחה–" קרוב"
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פטור מחיוב במס על משיכות אסורות

כספים
בתנאי שלא נמשכו מחדש  –כספים שהושבו עד מועד החיוב✓

ומה עם  , פיפושיטת )תוך שנתיים מהמועד שהושבו 
פעמי והוחזרו -למעט אם נמשכו מחדש באופן חד, )?הריבית

מצריכה  –חריגה משנת מס בה הוגש הדוח )ימים 61בתוך 
).  דוח מתקן אפילו נעשתה שומה

כספים שנמשכו עד גובה יתרת הזכות של בעל המניות בתום  ✓
חודשים  28בתנאי שיתרת הזכות לא תיפרע בתוך –השנה

.ממועד המשיכה
אשר נטלה  כספים שנמשכו מתוך הלוואה מתאגיד בנקאי✓

בתנאי שהחברה לא  –החברה ונפרעת על ידי בעל המניות 
.העמידה ערובה להלוואה

נכס
נכס שהועמד לרשות בעל המניות והושב לחברה עד מועד ✓

בתנאי שלא הועמד לשימוש בעל המניות מחדש  –החיוב
.בתוך שלוש שנים מהיום שהושב

עלות הנכס עד גובה יתרת הזכות שלבעל המניות בתום השנה✓
חודשים ממועד  28בתנאי שיתרת הזכות לא תיפרע בתוך –

.המשיכה
חלק מעלות נכס שהוא דירה שהועמדה לרשות בעל המניות  ✓

בגינה ניתן שעבוד קבוע של  עד גובה הלוואה מתאגיד בנקאי
.  הדירה לשלוש שנים לפחות
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החיוב במס על משיכות אסורות במועד החיוב

הכנסה מדיבידנדים
עד גובה הרווחים הצבורים בחברה אשר ניתן לחלקם

.כפול בשיעור ההחזקה של בעל המניות המהותי, )313סעיף )לפי חוק החברות 
.לפי הגובה ביניהם, או רווחים בשנתיים האחרונות, יתרת עודפים–מבחן הרווח 1)
.  החלוקה לא תפגע בפעילות החברה–מבחן יכולת הפירעון 2)

הכנסת עבודה
לא יחול מקום שבעל המניות המהותי הינו חברה תושבת ישראל החייבת  )ככל שיש יחסי עובד מעביד בין בעל המניות המהותי לחברה 

תוכר הוצאה בחברה ממנה נמשכה המשיכה בתנאי שיש ). לצורכי מס" שקופה"או חברה זרה שאינה חברה ) א)236במס חברות לפי 
). לא ברור עיתוי ההכרה בהוצאה)רישום חשבונאי 

הכנסה מעסק או משלח יד
לא יחול מקום שבעל המניות המהותי הינו חברה תושבת ישראל החייבת במס חברות לפי  . )לגבי בעל מניות מהותי שאינו מועסק בחברה

תוכר הוצאה בחברה ממנה נמשכה המשיכה בתנאי שיש רישום חשבונאי  ). לצורכי מס" שקופה"או חברה זרה שאינה חברה ) א)236
4). לא ברור עיתוי ההכרה בהוצאה)



חיוב מס בגין משיכות כספים
עד השבתם לחברה –או שימוש בנכס /ו

כספים שנמשכו על ידי בעל  
המניות יחויבו בשיעור 

).ט)3ריבית הנקוב בסעיף 

שווי  השימוש בנכס  
שהועמד לשימוש בעל  

ייקבע לפי שווי , המניות
השימוש בשוק או לפי ריבית  

.כגבוה ביניהם, )ט)3

.הריבית או שווי השימוש בנכס יחויבו במס לפי שיעורי המס השולי
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תחולת ההוראות בגין משיכות כספים
32.23.3126שנעשו עד ליום 

,  32.23.3126ההוראות החדשות לא יחולו לגבי יתרות משיכות כספים נכון ליום ✓
.32.23.3127ככל שהכספים יושבו לחברה עד ליום 

.  יחול הדין הקודם–שהושבה כאמור 2.2.3123עד בגין יתרת משיכות בעלים ✓
משמעות הדין הקודם הוא חיוב רטרואקטיבי של המשיכות  : לדעתנו

.ה"פמבכפוף להוראות התיישנות השומות לפי , כדיבידנדים או כמשכורות
יחולו הוראות  –שהושבה כאמור 2.2.3123מיום בגין יתרת משיכות בעלים ✓

.ה"לפמ) ט)3החיוב בריבית רעיונות לפי סעיף 
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דירה שנעשה בה שימוש /ארבע חלופות לגבי נכס
32.23.3126לטובת בעל מניות עד ליום 

.השבת הדירה משימוש בעל המניות המהותי לשימוש החברה1.

.המשך שימוש בדירה לטובת בעל המניות2.

.העברת הדירה לבעלותו של בעל המניות ללא תשלום מס שבח ומס רכישה בעת העברה3.

.העברת הדירה לבעלותו של בעל המניות עם תשלום מס שבח בלבד בעת העברת הדירה4.

בתנאי שהדירה נרכשה בחברה עד , לחוק מיסוי מקרקעין72( החלת הוראות ס5.
32.23.3125.
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לגבי דירה שנעשה בה  שימוש לטובת בעל מניות עד ליום  חלופה ראשונה 
32.23.3126

השבת הדירה משימוש בעל המניות המהותי לשימוש החברה
תוך חיוב בשווי שימוש רעיוני הוגן עד מועד ההשבה✓
בניכוי דמי ההשכרה שמשלם בעל המניות בגין השימוש✓

32.23.3126לגבי דירה שנעשה בה  שימוש לטובת בעל מניות עד ליום חלופה שניה 
:המשך שימוש בדירה לטובת בעל המניות

הדירהעלותהחלת הוראות של החיוב במס לפי ✓
בניכוי יתרת זכות של בעל המניות המהותי✓
ובניכוי יתרת המשכנתא על הדירה✓
32.23.3128ביום ✓

לגבי דירה שנעשה בה  שימוש לטובת בעל מניות עד ליום חלופה שלישית 
32.23.3126

העברת הדירה לבעלותו של בעל המניות
בתמורה השווה ליתרת שווי הרכישה של הדירה או יתרת המחיר המקורי שלה  ✓
בניכוי יתרת זכות של בעל המניות ובניכוי יתרת משכנתא הקיימת על הדירה✓
או ממשכורת או מעסק לפי העניין, התמורה תיחשב כהכנסת בעל המניות מדיבידנד✓
העברת הדירה לבעל המניות לא תחויב במס שבח או במס רכישה✓
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לגבי דירה שנעשה בה  שימוש לטובת בעל מניות עד  הוראות לחלופה שלישית 
32.23.3126ליום 

,במכירת הדירה על ידי בעל המניות המהותי
:יחולו ההוראות הבאות

.שווי הרכישה יום הרכישה של הדירה יהיו כפי שהיו בידי החברה✓
.יחול מס שולי מרבי–בגין השבח הריאלי עד יום ההעברה מהחברה ✓
.35%יחול מס בשיעור של –מיום ההעברה מהחברה –בגין השבח הריאלי ✓
.יחולו שיעורי המיסוי החלים לגבי יחיד בחוק מיסוי מקרקעין–בחברות משפחתיות או חברות בית מיום התאגדותן ✓
.או פטור לינארי מוטב, לא יינתן פטור ממס שבח מלא, במכירת הדירה✓
.  בניכוי דמי ההשכרה שמשלם בעל המניות בגין השימוש, עד העברת הדירה יהיה חיוב בשווי שימוש רעיוני הוגן✓
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לגבי דירה שנעשה בה  שימוש לטובת בעל מניות עד ליום  חלופה רביעית 
32.23.3126

,בחר בעל המניות המהותי לשלם מס שבח בעת העברת הדירה
בניכוי יתרת זכות ויתרת משכנתא, הכנסת בעל המניות תיזקף לפי יתרת שווי הרכישה או יתרת המחיר המקורי✓
שווי הדירה בשוק–שווי המכירה –לחישוב השבח מהעברת הדירה ✓
יחול פטור ממס רכישה✓
בשיעור המס השולי המרבי, בעל המניות יהיה החייב במס השבח✓
יחולו שיעורי המיסוי החלים לגבי יחיד בחוק מיסוי מקרקעין–בחברות משפחתיות או חברות בית מיום התאגדותן ✓
:במכירת הדירה בעתיד✓
יום הרכישה יקבע ליום העברה1.
שווי הרכישה לפי שווי הדירה ביום המכירה מהחברה לבעל המניות2.
יחולו שיעורי המס על יחיד לפי חוק מיסוי מקרקעין3.
.לחוק מיסוי מקרקעין2תהיה זכות לפטורים ממס שבח לפי פרק חמישי 4.
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משיכה שהושבה לחברה ונמשכה מחדש–2דוגמא מספר 

בכל דוגמא מפורטת התנועה ביתרת החובה של בעל  , להלן מספר מקרים לדוגמא
יש להניח כי אין (- בשקל חדש)/2/2עד 2/16בשנים XXהמניות המהותי בחברה 

יתרת הזכות לבעל  , בחברה משיכות נוספות שנמשכו על ידי בעל המניות המהותי
המניות כאמור הינה אפס וכן בעל המניות לא משך הלוואה כהגדרתה בסעיף  

לפקודה שתיזקף ( 2()1ט)3להלן חישוב ההכנסה לפי סעיף - לפקודה( 2()א()5()1ט)3
-2/17,ו2/16לבעל המניות בשנים 
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-ונמשכה ב3128שהושבה במהלך 3127-משיכה ב. 2
:מחדש3129

סכום המשיכהתאריך

31.3.20171,200,000

31.12.2018(100,000)

31.12.2019100,000

31.12.2020-

הינו  2/16סכום המשיכה בשנת - 2/17קרי בשנת מס , 31-12-2/17,מועד החיוב יהיה ב2/16לגבי משיכות שנעשו בשנת מס 
2/18מאחר והסכום שהושב לחברה נמשך מחדש בשנת - ₪///,//1יחד עם זאת עד מועד החיוב הושבו לחברה - ₪///,//1,2

הינה  2/17בהתאם ההכנסה בשנת - 2/17יש לראות בו כאילו לא הושב בשנת ( חודשים מהמועד שהושב23,תקופה קצרה מ)
-2/17מאחר וכבר חויבו במס בשנת /2/2לא יחשבו כהכנסה בשנת 2/18שנמשכו בשנת ///,//1- ₪///,//1,2
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חודשים35משיכה מחדש לאחר . 3
סכום המשיכהתאריך

31.3.20171,200,000

1.3.2018(100,000)

30.4.2020100,000

31.12.2020-

יש לראות בו כמשיכה  , חודשים23,נמשך מחדש לאחר תקופה ארוכה מ₪ ///,//1מאחר וסכום של , בשונה מדוגמא קודמת 
הינו 2/17סכום ההכנסה בשנת - 2/17שהושב בשנת ₪ ///,//1של 2/16בהתאם יש לקזז מהמשיכה שנעשתה בשנת - חדשה

1,1//,///₪-
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וחלקה הושב בשנת  3127משיכה שנמשכה בשנת . 3
:אך נמשך מחדש3127

לפקודה המתייחסות למשיכת כספים שהושבו בתקופה קצרה משנתיים חלות גם על השבות שנעשו  ( 3()1ט)3הוראות סעיף 
בשנת  ///,//5,ו2/17בשנת ///,//1)₪ //,//5מאחר וסכום של (- 2/16במקרה זה )במהלך שנת המס השוטפת הראשונה 

בהתאם אין לקזז מהמשיכה  - יש לראות בו כאילו לא הושב מלכתחילה, חודשים23,נמשך מחדש בתקופה קצרה מ( 2/18
-₪///,//7הינו 2/17סכום ההכנסה בשנת - סכום זה2/16שנעשתה בשנת 

סכום המשיכהתאריך

31.3.20171,200,000

1.8.2017(1,000,000)

1.1.2018100,000

1.1.2019500,000

31.12.2020-
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חישוב ההכנסה ממשיכת כספים–3דוגמא מספר 
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חישוב סכום המשיכה. 2

ומאז לא נמשכו סכומים נוספים ולא  7-2/16-/3יתרת החובה נמשכה לראשונה על ידי בעל המניות היחיד בחברה בתאריך 
שטר ההון עונה להגדרת יתרת זכות  - מתקיימים יחסי עובד מעביד בין החברה לבעל המניות, כמו כן- הושבו כספים לחברה

2/179,ו2/16לפקודה שתיזקף לבעל המניות בשנים ( 1ט)3להלן חישוב הכנסה לפי סעיף - לפקודה( 1()1ט)3בסעיף 
-לפקודה) ט)3למעט ריבית לפי סעיף אין חיוב במס בגין המשיכה 2/16בשנת 
(9א()5()1ט)3חל מועד החיוב בגין המשיכה של בעל המניות ולכן נחשב את סכום ההכנסה כאמור בסעיף 31-12-2/17ביום 

-₪///,///,2–סכום המשיכה 
-₪///,//1,2–יתרת זכות של בעל המניות בניכוי

ההכנסה תסווג כהנסה , (2()1ט)3מאחר ולחברה קיימים עודפים על פי סעיף ,₪ 811,111מכאן שהכנסת בעל המניות היא 
-מדיבידנד

-2/17לפקודה גם בגין שנת מס ( ט)3כי יש לזקוף הכנסה לפי סעיף , יצוין

₪9,ב31-12-2/16ליום ' להלן מאזן חברת א

799,900זכאים אחרים1,000,000מזומן

עד  לפרעוןשטר הון2,000,000חייבים בעל מניות

חמש שנים

1,200,000

100הון מניות

1,000,000עודפים
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28משיכה של חלק מיתרת הזכות בחברה במהלך . 3
:חודשים

החזירה החברה לבעל  ( 31-12-2/17,חודשים מ17–/5-2/2-/3עד )2/17במידה ובמהלך , לעיל1בהמשך לדוגמא בסעיף 
סכום ההכנסה יהיה  , כלומר- ₪///,//8יש לתקן את יתרת הזכות והיא תעמוד על , מיתרת הזכות₪ ///,//3המניות 

1,1//,///₪  -

28משיכה של חלק מיתרת הזכות בחברה לאחר . 3
:חודשים

אין לתקן  , מיתרת הזכות₪ ///,//3החזירה החברה לבעל המניות /31-12-2/2במידה וביום , לעיל1בהמשך לדוגמא בסעיף 
סכום יתרת הזכות שנמשך  , בהנחה כי סכום המשיכה לא הושב לחברה, יחד עם זאת- את יתרת הזכות לפי הדוגמא האמורה

-31-12-2/21אשר מועד החיוב בגינו יהיה /2/2יחשב כמשיכה חדשה בשנת 
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חיוב המס בידי בעל המניות בהעמדת  –3דוגמא מספר 
נכס לשימוש בעל המניות

הידרה  - 2/16-/1-1הדירה המוצגת במאזן בעלותה המופחתת הועמדה לשימוש בעל המניות היחיד בחברה החל מתאריך 
עד להעמדת הדירה לבעל המניות (- 2%שיעור הפחת , מיוחס לקרקע₪ ///,//6)₪ ///,///,2בעלות של 1-1-2/16נרכשה ביום 

(  בפועל)בעל המניות משלם , החל מחודש אוקטובר- ₪///,5בתמורה לדמי שכירות חודשיים בסך של ' הדירה הושכרה לצד ג
יתרת הזכות של  , כי מתקיימים יחסי עובד מעביד בין החברה לבעל המניות וכן, הנח- לחודש₪ ///,3לחברה עבור השכירות 

להלן חישוב  , 2/17בהנחה כי לא חלו שינויים בנתונים במהלך שנת (- 1ט)3בעל המניות עומדת בהגדרת יתרת זכות סעיף 
2/179,ו2/16לפקודה שתיזקף לבעל המניות בשנים ( 1ט)3ההכנסה לפי סעיף 

31-12-2/169ליום ' להלן מאזן חברת א

773,900זכאים אחרים1,000,000מזומן

1,200,000יתרת זכות1,974,000דירה

100הון מניות

1,000,000עודפים
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:3127חישוב ההכנסה לשנת מס . 2
נחשב את סכום ההכנסה כאמור בסעיף  חל מועד החיוב בגין הדירה שהועמדה לשימוש בעל המניות ולכן 31-12-2/16ביום 

(9ב()5()1ט)3
-₪///,///,2–עלות הנכס 

-₪///,//1,2–יתרת זכות של בעל המניות בניכוי
-ההכנסה תסווג כהכנסה מדיבידנד( 2()1ט)3על פי סעיף ,₪ 811,111מכאן שהכנסת בעל המניות היא 

9לפקודה( 6()1ט)3לפי סעיף 2/16שווי שימוש שיש לזקוף לבעל המניות לשנת 
9הגבוה מבין

-₪///,17,לשווהחלק יחסי של השנה ששימש את בעל המניות כפול ₪ ///,62–שווי השוק •
אופן  )₪ /5/,16=3-31%)///,///,2)3.12–עלות הדירה לפי חלק יחסי של השנה כפול ( ט)3שיעור הריבית לפי סעיף •

((-12מתוך 3כפול ///,///,2)עלות הדירה לפי החלק היחסי של השנה כפול 3-31%ריבית בגובה 9החישוב
9את התשלומים ששולמו בפועל( ///,17)יש להפחית משווי השימוש הגבוה יותר 

בגין שווי השימוש החייבת בשיעור מס  2/16זו הכנסה שתיזקף לבעל המניות בשנת –///,5-שווה ל///,12פחות ///,17
-שולי
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:3128חישוב ההכנסה לשנת מס . 3
הסכום כאמור יעמוד לזכותו כיתרת זכות  , ח"ש///,//7בהנחה שבעל המניות נשא בתשלום סכום המס בגין הדיבידנד בסך 

הינן 2/17בהנחה כי יתרת הזכות אינה צוברת ריבית והפרשי הצמדה כלשהם וכל הכנסות החברה בשנת - 2/17בשנת 
9יראה כך31-12-2/17מאזן החברה ליום , הכנסות שכירות מבעל המניות ששולמו על ידיו בפועל

(31-12-2/179)נערוך חישוב סכום ההכנסה למועד החיוב 2/17בשנת מס 
-₪///,///,2–עלות הנכס 

-₪///,///,2–יתרת זכות של בעל המניות בניכוי 
-  לא תיזקף הכנסה לבעל המניות שכן לרשותו יתרת זכות בגובה עלות הדירה–1מכאן שהכנסת בעל המניות היא 

-לפקודה( 6()1ט)3יש לזקוף הכנסה לבעל המניות בגין שווי השימוש לפי סעיף , כמו כן

773,900זכאים אחרים1,048,000מזומן

2,000,000יתרת זכות1,948,000דירה

100הון מניות

222,000עודפים
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:3129משיכת יתרת הזכות במהלך . 3
כהחזר יתרת זכות יש לבחון את מועד המשיכה ולקבוע את  ₪ ///,//2/181,2בהנחה כי בעל המניות משך מהחברה בשנת 
-  יחוס המשיכה לתנועה שחלה ביתרת הזכות

-מעלות הדירה31-12-2/16וקוזזה ביום 2/16במקרה זה נייחס את המשיכה ליתרת הזכות שנוצרה בשנת 

ולבטל את 2/16יש לתקן את חישוב ההכנסה לשנת , ועד למשיכה כאמור31-12-2/16חודשים מיום 17במידה וטרם עברו 
-  ₪///,//1,2קיזוז יתרת הזכות בסך של 

מאחר  , 2/18אך מנגד תיזקף הכנסה לבעל המניות בשנת ,  2/16חודשים אין לבטל את הקיזוז בשנת 17במידה ועברו מעל 
-ובשנה זו קטנה יתרת  הזכות העומדת כנגד עלות הדירה

9הינו כדלקמן31-12-2/18חישוב ההכנסה ליום , בהתאם
-₪///,///,2–עלות הנכס 

-₪///,//7–יתרת זכות של בעל המניות בניכוי 
ההכנסה תסווג בחלקה הקטן כדיבידנד וחלקה הגדול  ( 2()1ט)3על פי סעיף –2,311,111מכן שהכנסת בעל המניות היא 

-כהכנסה ממשכורת שכן אין בחברה עודפים מספיקים ומתקיימים יחסי עובד מעביד בין החברה לבעל המניות
-לפקודה( 6()1ט)3יש לזקוף הכנסה לבעל המניות בגין שווי השימוש לפי סעיף , כמו כן

יש להדגיש כי גם אם הדוגמא הייתה משתנה ובמקום יתרת הזכות היה מדובר בהלוואה לתאגיד בנקאי שקוזזה לצורך  
יחשב כהכנסה בידי בעל המניות המהותי לפי  , כל ירידה ביתרת ההלוואה לתאגיד הבנקאי, חישוב ההכנסה מעלות הדירה

-לפקודה( 2()1ט)3סעיף 
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:3128שיפוץ הדירה במהלך שנת . 5
///,//3שופצה הדירה בעלות של 2/17בהנחה כי במהלך , 2/17,ו2/16בהמשך לדוגמא הראשונה לעיל ונתונים ביחס לשנת 

-כי השיפוץ הסתיים בסוף השנה וכי בעל המניות המשיך להשתמש בדירה ולשלם את שכר הדירה, יש להניח לצורכי פחת- ₪

9יראה כך31-12-2/17מאזן החברה ליום , בהתאם

(31-12-2/179)נערוך חישוב סכום ההכנסה למועד החיוב 2/17בשנת מס 
-₪///,//2,3–עלות הנכס 

-₪///,///,2–יתרת זכות של בעל המניות בניכוי 
בידי  ( עד גובה העודפים)השינוי בעלות הדירה ייזקף בחלקו כהכנסה מדיבידנד ,₪ ///,//3–מכאן שהכנסת בעל המניות 

-בעל המניות ובחלקו כמשכורת
-לפקודה( 6()1ט)3יש לזקוף הכנסה לבעל המניות בגין שווי השימוש לפי סעיף , כמו כן

773,900זכאים אחרים748,000מזומן

2,000,000יתרת זכות2,248,000דירה

100הון מניות

222,000עודפים
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הוראות המעבר העברת דירה לבעלות  –5דוגמא מספר 
או הלוואה/בעל המניות וקיזוז יתרת זכות ו

שיעור  , מיוחס לקרקע₪ ///,//6)₪ ///,///,2בעלות של 1-1-2/16הדירה המוצגת במאזן בעלותה המופחתת נרכשה ביום 
'  עד להעמדת הדירה לבעל המניות הדירה הושכרה לצד ג- 1-1-2/13הדירה הועמדה לשימוש בעל המניות החל מיום (- 2%הפחת 

לחברה עבור השכירות  ( בפועל)בעל המניות משלם , 1-1-2/13החל מיום - ₪///,5בתמורה לדמי שכירות חודשיים בסך של 
בעל המניות מעוניין להעביר  (- 1ט)3כי יתרת הזכות של בעל המניות עומדת בהגדרת יתרת זכות בסעיף , הנח- לחודש₪ ///,3

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  )לחוק ההתייעלות הכלכלית ( 3()ב)85את הדירה לבעלותו בהתאם לסעיף 
וכן לנצל את הוראת שעה לעניין שיעור המס החל על דיבידנד לפי "( הוראות המעבר"–להלן )2/15,ז"התשע, (2/17,ו2/16

להלן חישוב ההכנסה בידי בעל המניות המהותי בשל העברת  - 1-1-2/16העברת הדירה תעשה ביום - לחוק האמור לעיל86סעיף 
31-12-2/169הדירה וכן מאזן ליום 

31-12-2/159ליום ' להלן מאזן חברת א

539,900זכאים אחרים1,000,000מזומן

200,000יתרת זכות1,740,000דירה

1,000,000הלוואה מבנק

100הון מניות 

1,000,000עודפים
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:בשל העברת הדירה3127חישוב ההכנסה לשנת מס 
בהתאם להוראת השעה יראו את העברת הדירה כהכנסתו של בעל המניות המהותי בגובה יתרת שווי הרכישה בידי החברה 

(9לפקודה( 2()ב()5()1ט)3כהגדרתה בסעיף )ובניכוי יתרת זכות והלוואה מתאגיד בנקאי 
-₪///,/1,63–יתרת שווי רכישה 

-₪///,///,1–יתרת הלוואה מתאגיד בנקאי בניכוי 
-₪///,//2–יתרת זכות של בעל המניות ובניכוי 

-ההכנסה תסווג כהכנסה מדיבידנד( 2()1ט)3על פי סעיף ,₪ 551,111מכאן שהכנסת בעל המניות היא 

(-6()1ט)3אין לזקוף שווי שימוש לפי סעיף , לבעל המניות1-1-2/16מאחר והדירה עברה ביום 
במכירת הדירה יחולו הוראות המעבר  - בהתאם להוראות המעבר העברת הדירה לא תתחייב במס שבח ובמס רכישה

-בהתאם

:32.23.3127מאזן 

539,900זכאים אחרים1,000,000מזומן

-יתרת זכות-דירה

-הלוואה מבנק

100הון מניות 

460,00024עודפים


