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 סיווג הפסדים לצורכי קיזוז
 :קובעים בעסק שנוצרו הפסדים בקיזוז העוסקים לפקודה (ב)28 -ו (א)28 סעיפים

 

  לקיזוז ניתן המס בשנת יד-במשלח או בעסק לאדם שהיה הפסד (א)
 .מקור מכל אדם אותו של החייבת הכנסתו כל סך כנגד

 

  כנגד יקוזז - מס שנת באותה ההפסד כל את לקזז ניתן שלא מקום (ב)
 או מעסק השנים באותן אדם אותו של החייבת הכנסתו כל סך

 .יד משלח או בעסק הון ריווח לרבות ,יד משלח
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 רווח הון בעסק
 

   (ק"החב) הכנסה מס לפקודת הפרשנות בקובץ המיסים רשות

  הכנסתו כל סך כנגד הפסדים קיזוז מתיר לפקודה (א)28 סעיף ... "
  שבה המס בשנת כלומר ,ההכנסה מקורות מכל הנישום של החייבת

  סעיף לפי הקיזוז ,מאידך .ביותר רחבה הינה הקיזוז זכות ,ההפסדים אירעו

  ייצור גורמי של הון רווחי כנגד יותר ,הבאות בשנים (ב)28
 שנבעו הון רווחי כנגד לא אך יד ממשלח או מעסק שנבעו

 ".אחרים הכנסה ממקורות
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 רווח הון בעסק
  ה"עמ מחוזית ערכאה) בטון מודול בפרשת ,המחוזי המשפט לבית הגיע בנסיבותיו מיוחד מקרה

05/1053):   
 

  המושג של רחב הקשר מתוך לפרש ראוי ,לפקודה (ב)28 שבסעיף בעסק הון רווח המונח את"
 תעשייתיים מפעלים" שתיהן וכאשר אחת כלכלית יחידה שהן בת וחברת אם בחברת שמדובר שעה עסק

 מכירת לבין ממש היצור קו מכירת בין זה במקרה להבדיל איןרח בבסיס הכרה ..."אחד ייצור קו בני
  ח"בדו מדובר כאשר ,.לקיזוז בהפסדים שימוש לעשות הזכות של בהאמור הייצור קו בעלת החברה מניות

  .בעסק הון רווח בבחינת שניהם ,זה כבמקרה מאוחד

 

 ממכירה הרווח ,מניותיה ממכירת במובדל בת בחברת "בעסק" נכס ומכירת יתכן
 אין אם ,האם חברת של בעסקה הון כרווח ,האם בחברת יחשב שלא עלול זו

   ".אחד בעסק העוסקות בחברות המדובר
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 רווח הון בעסק
 ,(2895/08 א"ע) העליון ש"ביהמ מצמצם ,זה בעניין המחוזי המשפט בבית שנפסקו לקביעות ביגוד

 .הכלל מן חריג ,דופן ויוצא ייחודי מקרה הינו ,בטון מודול מקרה כי ופוסק ,שנקבעה ההלכה את
 

  יחידה שהן בת וחברת אם לחברת מצומצמת הגענו אליה התוצאה כי אדגיש :ודוק"

  והן אחד ייצור קו בני תעשייתיים מפעלים שתיהן ,אחת כלכלית
  חוק של המיוחדת תכליתו רקע על וזאת ,מאוחד ח"דו מגישות

  .אחת משקית כיחידה הבת וחברת האם חברת את לראות התעשייה עידוד

 

  חברת של מניות ממכירת הון רווח לקזז זכאית תהיה חברה מקרה בכל כי מכך להסיק אין
 הדיון ממסגרת החורגות שאלות אלה כל...(בת חברת דווקא לאו) מוחזקת חברה או בת

  של בהקשר הפיסקאלי בהיבט למכביר שאלות מעוררת זו תפיסה ... עיון בצריך ונותירן
 ".זה בשלב בהן להכריע צורך שאין ,הפסדים קיזוז
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 רווח הון בעסק
  דנציגר .י השופט כבוד של ,שנדונו לנסיבות הספציפית אך "המרחיבה הגישה" לעומת
  כי ,מיעוט בעמדת חיות .א השופטת כבוד סוברת ,פרשה באותה עמית .י השופט וכבוד

   :משנפסק יותר עוד מצומצמת להישאר צריכה הפרשנות
 

 בסוגיה הערעור את מקבלים היינו ,דעתי נשמעה אילו ,זאת לעומת"
  חברת מניות ממכירת שנצמח ריאלי הון רווח כי וקובעים השנייה

 (ב)28 סעיף לעניין "בעסק הון ריווח" מהווה אינו המשיבה של הבת

 לקזז רשאית המשיבה אין ,ומשכך ,השקעה מימוש אלא לפקודה
 ".זה רווח כנגד 2002 לשנת שקדמו השנים מן העסקיים הפסדיה את
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 רווח הון בעסק
  סיווג - (1257/05 מ"ע) אנטילס אס.בי.אם בפרשת נדונה לענייננו קשורה סוגיה

  סעיף הוראות פי-על מועברים הפסדים לקזז האפשרות על המשפיע מניות ממכירת רווח
   .לפקודה (ב)28

 

 י"עפ מהעסק חלק המהווה ערך בניירות מסחרית פעילות הוכחה משלא - גיסא מחד
  כחלק הנמכרות במניות לראות אין ,מעסק הכנסה לבחינת המקובלים המבחנים
  החברה מניות כי ,העובדה בשל ובעיקר - גיסא מאידך .פירותית או עסקית מפעילות
  אך הון רווח מהווה ,המניות מכירת ,כהשקעה הקבלנית החברה בספרי נרשמו הנמכרת

  בהפקת ששימש נכס למימוש המחוקק כוונת על בהתבסס וזאת ,"בעסק הון רווח" לא
 .מעסק הכנסה
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 רווח הון בעסק
   : נפסק

 
  כמלאי מקרקעין רשומים...בקבלנות שעיסוקה חברה ,כאמור ,היא המערערת"

  רשומות אחרות ובחברות בצפחה המערערת מניות ואילו ,השוטף הרכוש במסגרת
 מניות למכירת מעבר כי הללו חות"הדו מן עולה כן ."מוחזקות בחברות השקעות"כ

 ...הרלוונטיות בשנים מוחזקות חברות של במניות נוספת פעולה בוצעה לא ,צפחה
 

  ריווח ...במונח המחוקק כוונת ...לפקודה (ב)28 סעיף פי על ..."בעסק הון ריווח" ...
  הכנסה להפקת ששימש נכס מימוש בעקבות שנוצר הון

 .לעסק קשר כל לה שאין השקעה ממימוש ולא ,מעסק
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 רווח הון בעסק

 בעניין נסיבות אותן מתקיימות כי הוכח לא ...." - אנטילס פרשת
  קודם מצפחה המערערת הכנסות כי ,הוכח לא ...בטון מודול

 למערערת היו אם כי להניח ויש) מעסק הכנסות הן מכירתה
  אלה היו אחרות בנות מחברות או מצפחה שוטפות הכנסות
  לא - מריבית הכנסות אף ואולי ניהול דמי ,דיבידנד הכנסות

 את לראות ניתן לא ,משכך .(לכך בקשר תשתית כל הוצגה
   ".המערערת של בעסק הון כריווח צפחה מניות ממכירת הרווח
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 מסקנות -רווח הון בעסק 
 ההחזקות לחברת בנוסף] החזקה חברות סוגי שלושה

 :[הטהורה
 

  מנותקת כאמור ההחזקה כאשר – מחזיקה עסקית חברה
 אינה וזו המוכרת המחזיקה החברה של העסקית מפעילותה

 משמשת לא שההחזקה או עסקית הכנסה כל בידה מפיקה
  לא – (אנטילס אס.בי.אם פרשת) כאמור בפעילותה אותה

  .קיזוז יתאפשר
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 מסקנות -רווח הון בעסק 
  כאמור וההחזקה ,מוחזקת בחברה לה שיש מניות המוכרת ,עסקית פעילות בעלת ,חברה

 עסקית חברה - המוכרת המחזיקה החברה של לפעילותה ואינטגרלית בעיסוקה משתלבת
  במהות אלא ההחזקה בעצם אינו ,הנדון מהסוג המוכרת החברה של ייחודה – משקיעה

   .ההחזקה

 

 מוגדרות אלה אצלה אשר השקעות בחברת מדובר אין - משתלבת עסקית פעילות בעלת חברה
  ייחוד הנדון במקרה .כהנים נכסי / טבריה לפיתוח החברה / אוגדה פרשת מבחני) עסקי כמלאי

  הקשורה פעילות לצד מנהלת שהיא עסקית בפעילות ומשתקף מתבטא המחזיקה החברה
  הונו את משביחות ,אותו מקדמות ,בעסק משמשות ,האמורה הפעילות את המשרתות בהחזקות

  .משתלבת עסקית פעילות בעלת חברה – שלם ממכלול כחלק
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 קיזוז הפסד כנגד מחילת חוב
  מהוצאה נובע והחוב ,ממנו חלק או חוב לו נמחל פלונית מס שבשנת אדם" כי ,קובע (1()ב)3 סעיף

 .שנה באותה מהכנסתו כחלק החוב את יראו ,החייבת הכנסתו בבירור הותר שניכויה
 

  והחוב ,ממנו חלק או חוב לו שומט או נמחל פלונית מס שבשנת אדם" כי ,קובע (א()3()ב)3 סעיף
  פי על עליו במס חייב אינו והוא....יד ממשלח או מעסק הכנסתו ייצור לצורך שקיבל מסכומים נובע
  חלות אינן (ב)21-ו א20 סעיפים הוראות וגם זה קטן לסעיף (2) או (1) פסקאות פי על או 2 סעיף
 .שומט או נמחל שבה בשנה כהכנסה החוב את יראו ,עליו

 

  יראוה ,(א) משנה בפסקת כאמור הכנסה לו שהייתה אדם של בקשתו לפי
 יראוהו ,(א) משנה פסקת פי על מס .מעסק כהכנסה (ב)28 סעיף לעניין
 .הון ריווח על כמס (א)92 סעיף לעניין
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 בחוק מיסוי מקרקעין( ב)5סעיף  –רווח משינוי ייעוד 

   הראיתי ההיבט
 .ומועד מהות – הפקודה לפי ייעוד שינוי כמו תכנים אותם נושא

 
   המשפטי ההיבט
 ;עסקי כמלאי לעסקו במקרקעין זכות אדם העביר

 ;שבעסקו עסקי למלאי בעסקו קבוע נכס שהיא במקרקעין זכות אדם הפך
 ;המס אירוע כינון – שנים ארבע חלפו טרם/חלפו – הסעיף יסודות
 .מקרקעין מיסוי בחוק מבנה שינויי – 71 ,70 סעיף :אחרים לסעיפים הקשר
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   בפקודה 85סעיף  –משינוי ייעוד רווח 
 85 סעיף יישום

 – עסק :מצטבר בסיס על שמדווח בעסק הינו המלאי ,הסעיף הוראות יישום לרגע עד

  ,בתהליך מלאי ,מוצרים מלאי ,ג"חו לרבות ,סוגיו כל על – מלאי ;מעסק חלק לרבות
 .עזר חומרי

 
 ;שירותים נותני על חל אינו הסעיף

 

 .שנקבע המחיר הוא והחריג השוק שווי - הכלל :השווי במחיר כנמכר המלאי את יראו
  מקרה כל לנסיבות בהתאם יקבע השוק שווי כי ,יצוין .הנישום על יהיה השכנוע נטל

  שנקבע מחיר כל או סיטונאי או קמעונאי מחיר יהיה השוק מחיר לעיתים ,כך .ומקרה
 .העניין בנסיבות הצדדים בין
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    בפקודה 85סעיף  –רווח משינוי ייעוד 
   :(לפקודה 85 סעיף) המקרים משלושת באחד יחול הסעיף

   ;לפעול הפסיק והעסק בעסק המלאי היה1.

   ;אחרת משפטית לישות הועבר והעסק בעסק המלאי היה2.

 ;חלקית בתמורה או בתמורה שלא הועבר והוא בעסק המלאי היה3.

 .העסקי במלאי הטמון הרווח את המעביר בידי לחייב היא הסעיף כוונת•

 את להבליע אין ,העסק כל ממכירת כחלק ליד מיד עסק העברת של במקרה•
 מכירת בגין שניתנה התמורה במסגרת הנמכר המלאי בגין התמורה
 גמישות מאבד והנישום שונה התמורות סיווג שכן ,כולה העסקית הפעילות

 .מיסיו בתכנון
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 שינוי ייעוד  

  רוז לאה חנה גן ד"פס
 

 בהכרח הופך אינו ממושך לזמן המושכרות דירות מלאי
 בית .עסקי כמלאי נשאר הוא מסוימות ובנסיבות הוני לנכס

 מלאי שהן מושכרות דירות על פחת לנכות התיר המשפט
 כי ופסק ,היא אף מדווחת מהשכירות ההכנסה כאשר עסקי

 .עסקי כמלאי הדירות של אופיין את משנה זה אין
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 שינוי ייעוד  

 ייעוד שינוי כי ,המעידות לראיות התייחס המשפט בית – ידידיה מבנה ד"פס•
 אשר לעסק נוגעות שאינן חיצוניות בראיות תימוכין חייב ייעוד שינוי .בוצע אכן

  ,השומה פקיד מיוזמת אם ובין מיוזמתו אם בין ,בנכס ייעוד שינוי מבצע
  על רק ביטוי לידי שבאה התנהגות כי ,נפסק .לו שנערכו שומות במסגרת

  ,עסקי ממלאי הפיכה הביטוי שכן ,והשימוש הייעוד את הופכת אינה ,הנייר
  הוא ייעוד שינוי כי ,יצוין) מגירה ותוכניות מחשבה מסתם יותר משהו משמעו

  את להכין יש ,לביצועם ההערכות במסגרת ולכן מס תכנוני למספר בסיס
   .(הייעוד שינוי של קיומו עצם את שתבסס הראייתית המסגרת

 כולי כלפי תופס שהוא וכיוון עובדתי עניין הוא הייעוד שינוי :שאנן נווה ד"פס•
   .חיצוניות ראיות על יהיה ביסוסו עלמה
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 הכנסה מבניין   –קיזוז מרכיב פחת 

 
 

כנגד הכנסתו מאותו   לקזזוניתן  הפסד שהיה לאדם מהשכרת בנין  (ח)28 
 .בשנים הבאות בנין

 

  שלא משום ,מקצתו או כולו ,הפחת את לנכות היה אפשר אי פלונית מס בשנת אם .22

  מן קטנה הכנסה שהייתה או הכנסה כל הפחת נדרש שעליו המקור מן שנה אותה הייתה
  ;28 סעיף לעניין כהפסד נוכה שלא הסכום את יראו ,כאמור לנכותו שמותר הסכום
  זה ובמקרה ,יד-משלח או עסק אינו הפחת נדרש שעליו המקור אם תחול לא זו הוראה

  כנגד ,זו אחר בזו הבאות בשנים לקיזוז הניתן כהפסד נוכה שלא הסכום את יראו
 .בלבד מקור אותו
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 בסיס דיווח מזומן ומצטבר   -סוגיות  

 2012/8 ביצוע הוראת

 - הנישום של ההכנסות על הדיווח בסיס לעניין מפורשת התייחסות נקבעה לא הכנסה מס בפקודת
  ביקורת במהלך .(לפקודה ג8 / ב8 סעיף הוראות כדוגמת חריגים מקרים למעט) מצטבר או מזומן

  כאשר ,מזומן בסיס על מס לצרכי דיווח לקבל מקום יש האם ,השאלה עלתה שונות חברות של בתיקים
 .מצטבר בסיס על נערכו החברה של החשבונאיים הדוחות

  הנדרשת הדיווח שיטת את ספרים ניהול מהוראות לגזור אין כי ,קבע השומרים קבוצת ד"פס

  לעניין הקובע העיתוי או הרישום שיטת בדבר בפקודה מחייבות הוראות באין כי נקבע עוד .מס לצרכי
  השאלה כי נפסק .החשבון רואי על המקובלים החשבונאות בכללי הנושא מוסדר ,הוצאה או הכנסה

  כי וכן החשבון ראיית בשטח מקצועית שאלה היא מסוים לעסק המתאימה החשבונאות שיטת מהי

  שיטת של תולדה הוא והעיתוי ,נצמחת או כמופקת הכנסה לראות יש מתי קובעת אינה הפקודה
 .הדיווח נעשה שלפיה חשבונאות
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 בסיס דיווח מזומן ומצטבר   -סוגיות  

  לערוך יש מקובלים חשבונאות כללי פי על כן אם כי נקבע שפורסמו מקצועיים חוזרים במספר
  מס לצרכי ההתאמה בדוח הדיווח בסיס את לשנות ניתן לא ,מצטבר בסיס על חשבונאי כספי דוח

   .מזומן לבסיס
 

  מכללי חריגה לאפשר נועד ולא המס דיני של המיוחדות ההוראות את ליישם נועד ההתאמה דוח
   .(המס בדיני מפורשת הוראה קיימת אם אלא) הדיווח שיטת לרבות ,מקובלים חשבונאות

 

  לשירות זניח שאיננו מלאי מכירת בו כרוכה אשר שירות במתן עוסק נישום כאשר

  הנישום האם לשאלה קשר ללא מצטבר בסיס לפי לדווח הוא נדרש ,שניתן
  שכן ,לא או משמעותית הינה להחזיק נוהג שהוא המלאי רמת האם או מהמלאי רווח מפיק

  ודווח ,החייבת ההכנסה בחישוב משמעותי לעוות יביא ,אלה במקרים ,מזומן בסיס לפי דיווח
 .מקובלים חשבונאיים לעקרונות בסתירה
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 בסיס דיווח מזומן ומצטבר   -סוגיות  

 .שפורסמו בחוזרים שנקבעו בקריטריונים מקרה בכל מותנה מזומן בסיס לפי דיווח

 

  בסיס על חשבונאי כספי דוח החברה ערכה מקובלים חשבונאות כללי פי על כאשר
  אלא ,מזומן לבסיס מס לצרכי ההתאמה בדוח הדיווח בסיס את לשנות ניתן לא ,מצטבר

  זו להכנסה ובהתייחס המס בדיני מסוימת הכנסה לעניין מפורשת הוראה שקיימת ככל
 .בלבד

 

  ספציפית התייחסות המס בדין קיים לא בו במקום רק תחול כאמור המיסים רשות עמדת
  שמקור הכנסה לחברה נבעה בו במקרה ,למשל כך .ההכנסה על הדיווח מועד לעניין
  לפי דיווח חובת כאמור הכנסה על תחול ,מראש שולמה ואשר (7)2 או (6)2 שלה החיוב
  ספציפי דין שקיים כיוון ,מצטבר בסיס על ערוכים הכספיים הדוחות אם גם ,מזומן בסיס

 .לפקודה ב8 בסעיף הקבוע
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 מיסוי שוק ההון   -סוגיות  

  הפסד לקזז המאפשרת הוראה לפקודה (4()א)92 בסעיף קבע המחוקק- שונים מקורות כנגד הפסדים קיזוז ניצול
 אם אחרים ערך מניירות ודיבידנד מריבית וכן ,ע"ני מאותו ודיבידנד מריבית הכנסה כנגד גם ע"מני שוטף הון

 של מדיבידנד הכנסה כנגד ערך מניירות הון הפסד לקזז ניתן לא :תרגום .25% על עולה אינו בגינם המס שיעור
 .30% הינו דיבידנד אותו של המס ושיעור מאחר שליטה בעל

 
 :"הנייר על הפסדים" קיזוז

 בהליכי התחלה לרבות – "הנייר על"  כרגע מגובשים אשר וירטואלים מטבעות או/ו הלוואה או/ו מהשקעה הפסדים
  שכירים .משפחתיות או/ו קטנות חברות כלל בדרך – מיסוי יתרון לכך ויקום נסחרת אינה זו אם חברה פירוק

  הפסדי לקזז האפשרות את להפסיד עלולים שהם לכך מודעים אינם שנה מידי הכנסה למס דוח מגישים שאינם
 בשנות ולקזזו ההפסד את לגבש לשקול להם שכדאי או הנוכחית בשנה שנוצרו הון מרווחי קודמות משנים הון

  להגיש לשקול שעברה בשנה הון והפסדי השנה משמעותי הון רווח להם שנוצר למשקיעים כדאי . הבאות המס
 .סמ לקזז ולבקש ,הכנסה למס ח"דו
 

 .פירוק בהליכי פתיחה לרבות ,גביה ניסיונות – ההפסד את המגבשים עובדתיים מבחנים
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 מיסוי שוק ההון   -סוגיות  
 סמכות ניתנה ,ועדה עם התייעצות לאחר ,השומה לפקיד .הכנסה מס לפקודת 77 סעיף תוקן ,ההסדרים חוק במסגרת

 עד לראות השומה פקיד יוכל ,מצטברים תנאים בהתקיים .כדיבידנדים המניות לבעלי חולקו שלא צבורים רווחים למסות

   .למסותם ,לכך ובהתאם כדיבידנד חולקו כאילו צבורים רווחים מאותם %50
 

  יותר לא של בשליטתם מצויה אשר "מעטים חברת" היא החברה .1 :זאת סמכות להפעלת העיקריים התנאים

  השנים בחמש מסוימת מס לשנת רווחיה מתוך דיבידנד חילקה לא החברה .2 ,מניות בעלי מחמישה

  של ביכולתה יש .4 ,שקל מיליון 5 על עלו מס לצרכי הצבורים החברה רווחי .3 ,מס שנת לאותה העוקבות

  החלוקה אי תוצאת .5 ,עסקה של ופיתוחו לקיומו להזיק מבלי מהם חלק או רווחיה את לחלק המעטים חברת

  לתום מיליון 3 -מ תפחת לא החיוב לאחר הצבורים הרווחים יתרת .6 ,מס הפחתת או ממס הימנעות היא

  לגבי יחל התקופה מניין אולם ,2017 בינואר 1 מיום היא הסעיף תחולת) קודמת מס ושנת מס שנת אותה

   .(ואילך 2011 משנת שנוצרו רווחים

 

  ועליה בסיכון נמצאת ,לעיל כאמור התנאים כל את וקיימה בלבד ההון בשוק מפעילות רווחים שצברה חברה :יישום

 .מס בתשלום מחויבים מרווחיה מחצית שבו ממצב להימנע כדי ,צעדיה את לתכנן להיערך
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 מיסוי שוק ההון   -סוגיות  
 

 "לים'האנגחוק "שנה אחרונה להשקעה בסטרטאפים במסגרת 
 

  שנת במהלך בחקיקה לראשונה לתוקפו שנכנס מס לתמריץ שניתן כינוי הוא "לים'האנג חוק"

 לתמריצי יזכו יחידים משקיעים כאשר אפ-סטארט בחברות השקעה לעודד במטרה 2011
  במהלך שוטפת כהוצאה ,מסוימים בתנאים ,ההשקעה בהתרת ביטוי מקבל התמריץ .מס

  פ"המו חברת של והפיתוח המחקר הוצאות :מרכזית מגבלה .מסוימות במגבלות ,המס שנת
 .הוצאותיה מכלל 70% לפחות מהוות

 

 עיסוק בתחום ממילא שהם משקיעים ולכן ,התמריץ לקבלת האחרונה השנה היא 2019 שנת

 .החוק של התחולה סיום טרם ההשקעה את לבצע  לשקול צריכים ,זה
 

• 
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 לים'האנג חוק מיסוי שוק ההון   -סוגיות  

 חברה" או "מטרה חברת" במניות יחידים בין שותפות של או יחיד של ההשקעה עלות התרת
 ."ההטבה תקופת" במשך ,מקור מכל הכנסה כנגד כהוצאה "מתחילה

 

  את לנכות למשקיע המאפשר מס מגן והשגת ההשקעה בעלות ההכרה עיתוי הקדמת - ההטבה

 .שולי בשיעור במס החייבות הכנסות כנגד ההשקעה עלות

 

  הון רווח בחישוב המניות מימוש בעת רק ההשקעה עלות את מקבל המשקיע - ההטבה ללא

   .הון הפסד בחישוב או 30% - 25% של בשיעור במס החייב
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 מיסוי שוק ההון   -סוגיות  
 תנאים

  בניכוי למשקיע יותר - ₪ מיליון 5 של לגובה עד ,מתחילה חברה או מטרה חברת של במניות מזכה השקעה סכום

 :הבאים התנאים לכל בכפוף ,ההטבה תקופת במשך ,המס בשנת הכנסתו מכלל

  חברה ולגבי ,31/12/2019 יום עד 1/1/2011 שמיום בתקופה – מטרה חברת לגבי ההשקעה מועד .1
 .31/12/2019 יום עד 1/1/2016 שמיום בתקופה – מתחילה

  מתחילה בחברה או מטרה בחברת המזכה להשקעתו בתמורה לו שהוקצו במניות החזיק המשקיע .3
  חלקם את שינוי לא השותפים – יחידים של שותפות הוא המשקיע אם .ההטבה תקופת כל במשך

 .ההטבה תקופת כל במשך בשותפות

 .ההשקעה של העיקריות המטרות בין אינן נאותה בלתי מס הפחתת או ממס הימנעות .4

  כמו .ב"וכיו ההטבה תקופת ,משקיע ,מתחילה חברה ,מטרה לחברת והגדרות תנאים נקבעו

 שמבצעת והפיתוח המחקר לפעילות בנוגע פ"המו רשות אישורי לקבלת דרישות נקבעו כן

 .החברה
•  

• 
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 משיכות בעלים   מיסוי
ו  -2017במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים  07/2017מס הכנסה וחוזר ( 1ט)3סעיף 
2018 

 
 שנת לתום עד לה יושבו לא אשר ,בחברה (יחידים) מהותיים מניות בעלי של כספים משיכות

  מגדיר הסעיף .המהותי המניות בעל בידי כהכנסה יסווגו - נמשכו בה לשנה העוקבת המס
  (שלפניה ובזו המס בשנת כלשהו ביום) העולה מצטבר בסכום כמשיכה כספים של משיכה

 וכן ,כספים של כמשיכה ייחשבו הם גם אחר חוב וכל השאלה ,הלוואה .₪ 100,000 על
 המניות בעל לטובת כבטוחה העמידה שהחברה אחרת ערובה וכל פיקדונות ,ערך ניירות

   .המהותי

 
  ,החיוב מועד – נמשכו בה לשנה העוקבת המס שנת לתום עד לחברה הושבו אשר כספים

 משיכה) ימים 60 בתוך הוחזרו ולא - הושבו שבו מהמועד שנתיים בתוך מחדש נמשכו אולם
   .הושבו לא כאילו אותם יראו ,(פעמית חד

 
 יחידים שהינם המהותיים מניות בעלי של הפרטי לשימושם מסוימים נכסים העמדת גם

   .המניות בעל בידי שנה אותה בתום כהכנסה שתמוסה כמשיכה תיחשב
• 
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 מיסוי משיכות בעלים  
 :המהותיהמניות כימות וסיווג ההכנסה בידי בעל  
 

   .החברות חוק לפי לחלוקה הניתנים עודפים ישנם שבחברה ככל - מדיבידנד הכנסה

   .מעביד - עובד יחסי ומתקיימים לחלוקה ראויים רווחים אין ולחברה במידה - עבודה הכנסת

   .מעביד - עובד יחסי מתקיימים ולא לחלוקה ראויים רווחים אין ולחברה במידה - יד משלח או מעסק הכנסה
 

  סגירת כנגד הוצאה בספריה רשמה והחברה לעיל השלישית או השנייה לחלופה בהתאם המניות בעל בידי במס חויבה שהמשיכה ככל

 .מס לצורכי כהוצאה גם ההוצאה תיחשב ,שחויבה המשיכה יתרת
 
 

  ובלבד ,המקבלת בחברה כלכלית לתכלית המשמשת בעקיפין אחרת לחברה שניתנה הלוואה כמשיכה יראו לא :חריג

 כאשר ;בעקיפין במשיכה שמדובר במקרה רק חלה ההקלה - המיסים רשות .שקוף תאגיד אינה ההלוואה מקבלת שהחברה

   .מסוימים לתנאים בכפוף ,מניות בעל אותו של בבעלות חברות שתי בין בהלוואה מדובר
 

  לב לשים יש .31.12.2017 ליום עד לחברה הושבו לא אשר 31.12.2016 לפני שנמשכו יתרות על גם אך 2017 בינואר 1 :תחולה

   .בסעיף כאמור ייפרעו לא אם ,2018 שנת בתום רק מס לאירוע יהיו 2017 בשנת שבוצעו שמשיכות
 

  שנת בסוף כמשיכה יחשבו – 2016 שנת לסוף נכון המניות בעל בשימוש מגורים דירות

2018.   
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 בעל מניות מהותי בחברות ארנק  מיסוי 
 

 2018 ו -2017 לשנים הכלכלית ההתייעלות חוק במסגרת 2017/10 הכנסה מס חוזר – לפקודה א62 סעיף
 

  כהכנסתו תיחשב ,בה מהותי מניות בעל שהוא יחיד של מפעילות הנובעת ,מעטים חברת של החייבת ההכנסה

 - הדו המיסוי מודל של לרעה ניצול למנוע כדי מס לצרכי החברה את "משקיף" הסעיף .היחיד של

  בפועל כאשר ,שבשליטתם חברה באמצעות לחברות שירותים הנותנים משרה ונושאי שכירים ידי על שלבי

   .מעביד- עובד ליחסי במהותם הדומים יחסים ביניהם מתקיימים
 

  דרכה ונותן מעטים חברת באמצעות הפועל מהותי מניות בעל ,2017 משנת החל
  כאילו אישית מיגיעה הכנסותיו כלל על ימוסה כשכיר עיסוק חלף ,קרובו לרבות ,יחיד לגורם שירותים

  אחד בהתקיים וזאת ,שולי מס בשיעור עליהן ויחויב ,בבעלותו החברה ולא אותן הפיק הוא

  :הבאים מהמצבים
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 מיסוי בעל מניות מהותי בחברות ארנק  
 

 - ב"וכיוצ ניהול שירותי מעניקים או משרה כנושא משמשים - פועלים המעטים חברת או היחיד

 – יחיד אותו שנותן אלה שירותים בעבור תגמול לה משלמת וזו ,לה קשור צד או האחרת בחברה

 .בפקודה (10)2 או (2)2 ,(1)2 -מ כהכנסה בידו תסווג ההכנסה .משרה נושא להיות צריך היחיד

 במקבלת בעקיפין או במישרין מהותי מניות בעל הינו היחיד שבו במקרה תחול לא זו הוראה

   .השירותים

  מסוג – משרה כנושא בו מכהן אינו כאשר לאחר בבעלותו חברה באמצעות שירותים נותן היחיד

  (2)2 -מ כהכנסה תסווג כאמור במקרה ההכנסה .מעסיקו בעבור עובד בידי הנעשות הפעולות

  המעטים חברת של החייבת הכנסתה או הכנסתה מסך יותר או 70% של מקורן  .א :אם בפקודה

  .קרובו או אחד לאדם ,בעקיפין או במישרין קרובו או היחיד ידי על שניתן בשירות הוא המס בשנת

  מיום תחל הספירה) שנים ארבע של תקופה מתוך ,לפחות חודשים 30 במשך ניתן השירות .ב

   .(1.1.2017 לפני ניתן אם אף ,השירות מתן תחילת

  מעסיקה המעטים חברת בהם במקרים וכן שותפות לאותה בשותפות שותף על יחול לא זה סעיף 

 בחברה ,בעקיפין או במישרין מהותי מניות בעל הוא היחיד כאשר או יותר או מועסקים ארבעה

 .האחרת
 

•  
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 סוף מעשה  "
 "במחשבה תחילה

 
 רב תודות על השתתפותכם
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