
 

 
 2017ינואר                 מיסיםמעו"דכן 

 

השפעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי 
על  2016-(, התשע"ז2018-ו 2017התקציב לשנות התקציב 

 ארנקמיסוי בעלי מניות בחברות 

 לקוחות וקולגות יקרים,

את  נסתאישרה מליאת הכ 21.12.2016ביום ברצוננו להביא לידיעתכם כי 

חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 

חוק  "(.חוק ההסדרים)להלן: " 2016-(, התשע"ז2017-ו 2016התקציב 

ביניהן רפורמה שעניינה שינוי  ,שורת רפורמות בתחום המסההסדרים כלל 

 ."(התיקון)להלן: " חברות ארנקמניות ב מיסוי בעליאופן 

י חברות ארנק כוללת שלושה חלקים מרכזיים: החלק הרפורמה במיסו

הראשון עוסק בחיוב משיכות כספים המבוצעות על ידי בעלי מניות 

מהחברה שבבעלותם. החלק השני עוסק בחברות שהוקמו על ידי נושאי 

מעניקים שירותים אשר  ,משרה ושכירים המשתכרים במשכורות גבוהות

ל החברה שבבעלותם וכך תמורתם מתקבלת אצשאחרת לחברה אישיים 

מחויבת במס חברות חלף מס שולי במדרגות המס החלות על יחיד. חלקו 

השלישי של החוק נוגע לסמכות מנהל רשות המיסים להורות על מיסוי 

רווחים שנצברו בחברה באופן שהיו ממוסים אילו הייתה החברה מחלקת 

 רווחים אלה כדיבידנד לבעלי המניות.    

להביא את השינוי במיסוי חברות ארנק לידיעתכם ובכך גיליון זה נועד 

במס מוגדלת לאפשר תכנון צעדים עתידיים בתבונה, תוך מניעת חבות 

  העלולה להיגרם בעקבות החוק.

 חיוב משיכת כספים על ידי בעל המניות –חלק ראשון  .1

בעלי מניות  םבהמקרים החלק הראשון של התיקון נועד להתמודד עם 

למשל בצורת הלוואה, או משתמשים בנכסים, למשל מושכים כספים, 

רכב, של החברה שבבעלותם וזאת ללא חלוקה בבדירת מגורים או 

 מסודרת של דיבידנד אשר תגרור חיוב במס.

המחזיק, חלק זה קובע כי כספים שנמשכו מן החברה על ידי בעל מניות 
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 )להלן: לפחות מאמצעי השליטה בחברה 10%-במישרין או בעקיפין, ב

בה נמשכו ששנה מתום שנת המס  יחויבו במס בתוך, "(בעל מניות מהותי"

על פי סיווגו המתאים של התשלום כדיבידנד,  (מועד החיוב)להלן: "

. בהתאם לנסיבות העניין הכנסת עבודה, הכנסה מעסק או ממשלוח יד

הסדר דומה נקבע גם לגבי נכס של החברה שהועמד לשימושו של בעל 

 המניות.

אשר יוחזרו לחברה בטרם מועד  ונכסים כספיםע התיקון כי עוד קוב

 ,בתנאי שלא ימשכו בשנית על ידי בעל המניותוזאת החיוב לא יחויבו במס 

  מהמועד שבו הושבו. ים,עבור כספים ושלוש שנים עבור נכס בתוך שנתיים

לבעלי נועדו לאפשר נקבעו הוראות מעבר מקלות אשר התיקון במסגרת 

מן  במהלך השנים שמשכווהנכסים להשיב את הכספים  מניות מהותיים

אלה.  וכך להימנע מתשלום המס בגין משיכות 31.12.2017החברה עד ליום 

פטור אשר מקנה הקלה נוספת כמו כן לגבי נכס שהוא דירת מגורים נקבעה 

העברת הבעלות בדירה מן החברה לבעל במקרה של ממיסי מקרקעין 

 המניות.  

בחוק ההסדרים רחבה והוא כולל סוגים רבים של  תחולתו של התיקון

 משמעותהתחולה רחבה זו ולאור  .מניותיה יחברה לבעלהטרנסקציות בין 

החדשות ולוודא  לבחון היטב את הוראות החוק יש הקשה המיסוית

למנוע חיוב וכך  ממן אלובטרם הוצאתן לפועל של פעולות עמידה בהן 

 .  מיותר במס

 ות נושאי משרה ושכיריםמיסוי הכנס –חלק שני  .2

, הנובעת 1מעטיםחלק זה עוסק במיסוי הכנסות בעלי מניות בחברת 

מפעילותו של בעל מניות מהותי עבור אחר. התיקון קובע שתי חלופות 

אשר בהתקיימות אחת מהן תיחשב הכנסת החברה כהכנסתו של בעל 

ה המניות. שיוך הכנסת חברת המעטים לבעל המניות תגרום לחיוב ההכנס

חלף , 50%-לכעד , העשוי להגיע במס שולי בשיעור הרלוונטי לבעל המניות

 . בלבד 24%בשיעור של  מס חברות בגין רווחי החברה

מקרים בהם הכנסת חברת המעטים נובעת בהחלופה הראשונה עוסקת 

מפעילותו של בעל המניות בחבר בני אדם אחר כנושא משרה או בעקבות 

של חלופה זו הכנסת החברה תסווג לצורכי  הענקת שירותי ניהול. במקרה

חבות המס של בעל המניות כהכנסה מיגיעה אישית החייבת במס על פי 

 ( לפקודה, לפי העניין.10)2(, 2)2(, 1)2סעיפים 

לחלופה זו נקבע חריג על פיו במקרה שבעל המניות הינו גם בעל מניות 

 . חלופה לא תחולה האחרמהותי בחבר בני האדם 

                                                

 חברה בשליטתם של חמישה בעלי מניות לכל היותר ואיננו חברת בת או חברה שיש לציבור עניין ממשי בה. 1
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 ותשנייה עוסקת במקרים בהם הכנסות חברת המעטים נובעהחלופה ה

מפעילותו של בעל המניות עבור "אדם אחר" כאשר פעילות זו היא מסוג 

הפעולות הנעשות בידי עובד עבור מעבידו. במקרה של חלופה זו הכנסת 

החברה תסווג לצורכי חבות המס של בעל המניות כהכנסת עבודה החייבת 

פקודה. סיווג הכנסת החברה כהכנסת עבודה של ( ל2)2במס על פי סעיף 

או יותר מסך כל הכנסותיה של חברת  70%-ו במידהבעל מניותיה אפשרי 

  3נובע מפעילותו של בעל המניות עבור אדם אחר מסוים. 2המעטים

"אדם אחר" )המעסיק( למשל הגדרת  ךכ ,יםחריג וגם לחלופה זו נקבע

)העובד( הינו בעל מניות מהותי ת אינו כולל חבר בני אדם אשר בעל המניו

ותפות, לא שהשירות הניתן על ידי שותף בשותפות, לאותה בו. בנוסף, 

התמורה בגין שרות זה שומכאן  יראה כשירות שניתן לאדם אחר בודד

 .בעקבות התיקוןמסווגת כהכנסת בעל המניות אינה 

כאמור לעיל, כניסה לגדרי חלק זה של התיקון עשויה לגרור חיוב במס 

מן החיוב שקדם לתיקון. מומלץ לבחון מחדש את אופן לאין ערוך הגבוה 

וניתן אף מניותיהן ופן העסקת בעלי א, את ההתנהלות עם חברות הארנק

 קיומה של החברה.    עצם לבחון את כדאיות 

 יםמיסוי רווחים צבור –חלק שלישי  .3

, לאחר מקנה למנהל רשות המיסים סמכותהחלק השלישי של התיקון 

להורות לפקיד שומה התייעצות עם וועדה ציבורית שתמונה לשם כך, 

דיבידנד לבעלי כלנהוג ברווחיה הנצברים של חברת מעטים כאילו חולקו 

 המניות ולגבות מס בגין חלוקה זו. 

ל חברת המעטים בשנת מרווחיה ש 50%סמכות זו מוגבלת לסכום של עד 

 צריכים להתקיים מספר תנאים מצטברים:ה לצורך הפעלתו מס מסוימת

לפחות מתוך  50%חברת המעטים לא חילקה דיבידנד בשיעור של  .1

רווחיה בשנת מס מסוימת, בתוך תקופה של עד חמש שנים מתום 

 שנת מס זו.

 ₪.רווחיה הנצברים של החברה עולים על סך של חמישה מיליון  .2

ידי החברה לבצע את החלוקה, או חלקה, מבלי להזיק לקיומו יש ב .3

 ולפיתוחו של עסקה.

לאחר הוראת המנהל לא יפחתו רווחיה הנצברים של החברה, הן  .4

לתום אותה שנה והן לתום שנת המס שקדמה להוראת המנהל, 

 ₪.משלושה מיליון 

                                                

 מקרקעין או דיבידנד. למעט הכנסות הנובעות מרווח הון, שווי מכירת 2
 נציין כי מגבלה זו אינה מתקיימת בחברת מעטים המעסיקה ארבעה עובדים או יותר. 3
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 תוצאת אי החלוקה היא הימנעות ממס או הפחתתו. .5

אשר  הגרת חוק ההסדרים הוראת מעבר מקלבמס גם בחלק זה נקבעה

כי קובעת ה לתמרץ את החברות לחלק את הרווחים הצבורים שלהן הנועד

שיעור המס שיחול על הכנסה מדיבידנד בידי יחיד שהוא בעל מניות מהותי 

בחברה ששילמה את הדיבידנד, שמקורו ברווחים שנצברו על ליום 

ב 125ע בהוראות סעיף כקבו 30% חלף בלבד 25%, יהיה 31.12.2016

כקבוע לא יחול מס ייסף נקבע כי לגבי חלוקת דיבידנד זו  לפקודה. כמו כן

  4.3% של בשיעורב לפקודה 121בסעיף 

 :קבלת הקלה זו תלויה בהתקיימותם של שני תנאים מצטברים

 .30.9.2017ועד ליום  1.1.2017חולק בין יום יהדיבידנד  .1

קבל יום ההכנסות הכולל ש, סכ2017-2019בכל אחת משנות המס  .2

פחת מממוצע ילמעט הכנסות מדיבידנד, לא  5בעל המניות מן החברה,

סכום ההכנסות האמור ששולם לבעל המניות על ידי החברה בשנות 

 . 2015-2016המס 

סמכות זו של המנהל אומנם אינה חדשה אך תנאיה החדשים שנקבעו 

יסים על כוונתו בצירוף הצהרותיו של מנהל רשות המ ,בחוק ההסדרים

מעלה את החשש כי יעשה בסמכות זו שימוש  ,לעשות שימוש בסמכות זו

עם זאת יחד גבוהים. רב שעלול לחייב בעלי מניות רבים בתשלומי מס 

כך  קת הרווחים הצבוריםויוצרת תמריץ משמעותי לחלהטבת המס 

כסף רב לחסוך  במידה ומקפידים לעמוד בתנאים המפורטים לעיל ניתןש

 .יםסיומי מתשלב

 לסיכום,

חוק ההסדרים כולל רפורמה בדרך המיסוי של חברות ארנק ובעלי 

מניותיהן. הרפורמה כוללת שלושה חלקים אשר יחדיו שואפים לשנות 

מקבלת הכספים על ידי החברה,  ,של חברות הארנק ןאת אופן מיסוי

בדרכים שונות על ידי בעלי המניות והיא צבירתם לאורך זמן ומשיכתם 

ויה לחייב בעלי מניות רבים בתשלומי מס נוספים שעובר לתיקון צפ

 נמנעו מלשלמם.

עם זאת התיקון כולל גם הקלות והטבות מס שונות שנועדו לצמצם את 

הפגיעה בבעלי המניות של חברות ארנק ולעודדם לשנות את התנהלותם 

 .אלוהכלכלית באופן שיצמצם את השימוש בחברות 

                                                

 .3%-ל 2%-במסגרת חוק ההסדרים הועלה שיעור מס הייסף מ 4
את  הכנסות לרבות הכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה וריבית ותשלומים אחרים ששולמו לבעל המניות מן החברה שמחלקת 5

 הדיבידנד.
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גיו והטבות המס שבו, יכולה לסייע בחיסכון הכרת החוק החדש, על חרי

 מס בשנים הקרובות.המשמעותי בתשלום 

 

 נשמח להשיב על כל שאלה שתתעורר.

  ,ב ב ר כ ה

  מיסיםמחלקת 

 בכר חן וול אוריון ושות' פישר

 

 ניתן לפנות אל:  דיני המיסיםבתחום נוסף למידע 

 

 ashavit@fbclawyers.com 03-6944203 ענת שביט                                          עו"ד

 ilange@fbclawyers.com 03-6944203 עו"ד עידן לנגה
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