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 מס הקלות צעת החוק בעניין הממשלה אישרה את ה

 במיזוגים ופיצולים של חברות

 ,ועמיתים יקריםלקוחות 

לתיקון פקודת מס  כי הממשלה אישרה את הצעת החוקנבקש לעדכן אתכם 

לסייע ולקדם  שנועדה ,שהוגשה ביוזמת שר האוצר ומנהל רשות המיסים ,1הכנסה

 .טק-הקלות במיזוגים ופיצולים, בדגש על חברות היי

היא הגמשת המגבלות החלות הצעת החוק של התיקון המוצע בהעיקרית  ומטרת

על מתן הקלות המס בביצוע שינויי מבנה ובכלל זה מתן אפשרות רחבה יותר 

מתן אפשרות ה, הרחבת האפשרות למימוש זכויות, "לכניסת משקיעים" לחבר

 ביצוע שינויי מבנה מורכבים והסרת חסמים נוספים בדין הקיים. ל

 :צעת החוקשל עיקריי ה יתלהלן תמצ

, נקבעו במסגרת הלפקוד 2-בחלק ה - שינוי זכויות בתקופת המגבלות .1

בעת  סעיפים שונים מספר תנאים מרכזיים לכך ששינוי מבנה לא יחויב במס

ות בחברה העוברת שינוי , הנוגעים למכירת זכויות והקצאת זכויביצועו

פרט , וזאת "(תקופת המגבלותבמהלך תקופה של שנתיים )להלן: " ,מבנה

תנאים אלו נועדו להבטיח  .2הלשינויים מסוימים שנקבעו במפורש בפקוד

אשר את עיקרון השמירה על הבעלות הכלכלית בנכסים ובזכויות החברה, 

המגבלות כאמור וצע לצמצם את במסגרת הצעת החוק מלא יחשבו כהפרה. 

כך שבמהלך תקופת המגבלות תתאפשר מכירת זכויות על ידי בעלי הזכויות 

 %25-לא יפחתו מהקיימים וכן הקצאת זכויות, ובלבד שזכויותיהם 

תיקון זה יאפשר מכירת זכויות והקצאתן ביתר  .מהזכויות בחברה הקולטת

 קלות, תוך שמירה על השפעה המהותית של גרעין השליטה של בעלי

וצע כי מ כמו כן, בזכויות מיד לאחר שינוי המבנה.אשר החזיקו הזכויות 

יוסרו לחלוטין  100%-לעניין מיזוג בין חברת אם לחברת בת המוחזקת ב
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1
 .13.2.2017ביום רשומות בפורסם  "(.הפקודה", "הצעת החוק)להלן: " 2017-(, התשע"ז239הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  

2
או הזכויות של בעלי הזכויות בחברה הקולטת  יעורכל עוד לא יפחת ש הלדוגמא שבמקרים מסוימים תתאפשר מכירת זכויות או הקצא 

 .51%-שינוי המבנה, ממיד לאחר  ,לפי עניין ,בר הנכסהועהחברה שאליה 
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האם )הקולטת( לאחר  תהקצאת ומכירת הזכויות בחברהמגבלות בעת 

המיזוג וזאת מכיוון ששינוי המבנה במקרה זה מתרחש רק במישור 

 ישור בעלי הזכויות. החברות ולא במ

לפי סעיפים  – ביצוע שינוי מבנה לאחר שינוי מבנה בתקופת המגבלות .2

מבנה נוסף שנעשה בחברה , שינוי ט לפקודה105-( ו5ד)104(, 11ג)103

ככל שלא  חיוב במס-עניין אילבתקופת המגבלות ייחשב להפרת המיזוג 

ניסיון היחד עם זאת, קיימת עמידה בדרישות ובתנאים שקבע המנהל. 

נותנים מענה לצורך ה פיםמבנה נוס ישינוי יםמלמד כי במקרים רבים נדרש

והכל תוך שמירה  משיקולי מסעסקי מהותי של חברות ולא מונעים בהכרח 

וצע שלא להתנות מלפיכך,  .על עקרון הבעלות הכלכלית בנכסים המועברים

יגים את הקלות המס בהגבלה על שינויי מבנה נוספים, וזאת בכפוף לסי

לתכלית עסקית וכלכלית ולא  וייעש פיםהמבנה הנוס יהמורים כי שינוי

על פי המוצע יידרש אישור המנהל  יפתחו פתח להתחמקות מתשלום מס.

 מראש. לשם ביצוע שינוי מבנה נוסף וזה יינתן על פי בקשה שתוגש לו 

תשלום במזומן מאת החברה הקולטת לבעלי מניותיה של חברה  .3

גבלה לפיה קבלת הנקבעה  ה( לפקוד4ג)103בסעיף  - מיזוגמעבירה/נעברת ב

-לזכאות לאיתנאי מהתנאים  ה שלתמורה במזומנים בעת מיזוג תהווה הפר

הגבלה זו נקבעה מתוך הנחה כי קבלת מזומן הינה אינדיקציה במס. חיוב 

במסגרת הצעת  ,לפיכך למימוש כלכלי המצדיק חיוב במס כבר בעת המיזוג.

מראש מאת לאפשר, בכפוף לאישור והנ"ל את הסעיף  לתקןוצע החוק מ

מהתמורה  40%המנהל, העברת תמורה במזומן בהיקף שלא יעלה על 

הכוללת )שניתנה לבעלי הזכויות המעבירים( ובכפוף לתנאים שמטרתם 

כי בכל מקרה מרכיב המזומן יצוין,  לוודא כי אין מדובר בעסקת מימוש.

 ג.במועד המיזו במלואובמיזוג ימוסה 

לעניין מיזוג בדרך של  - ביטול דרישה למתן אישור מראש מאת המנהל .4

 וצעמ( לפקודה(, 2א)105כ לפקודה( ופיצול )סעיף 103החלפת מניות )סעיף 

לבטל את הדרישה לקבלת אישור מראש של מנהל רשות המיסים לשינוי 

יום ממועד  30להסתפק בעניין זה בדיווח לפקיד השומה תוך המבנה ו

בעת שינוי  ,במקרים מורכבים, בין היתרעם זאת, יחד או הפיצול. המיזוג 

מבנה בו החברה הקולטת היא חברה זרה ובעת פיצול אופקי לפי סעיף 

כן, -כמו .המנהלמראש של הדרישה לאישור נותרה בעינה  ה( לפקוד1א)105

הקלה "לקדם תיקון חקיקה לתקנות במקביל רשות המיסים מתכוונת 

יו לא יידרש אישור המנהל לצורך הקלה ביחסי הגודל לפ ,"ביחסי הגודל

 תקנות אלו.שניתנה לפי 

תקופת  - קיצור תקופת המגבלות בעת מיזוג בדרך של החלפת מניות .5

המגבלות החלה בעקבות מיזוג הנעשה בדרך של החלפת מניות כהגדרתה 

בה בוצע שלפקודה, עומדת כיום על שנתיים מתום שנת המס  103בסעיף 

נקבע כי תקופת המוסדרים בפקודה עוד בשינויי מבנה אחרים המיזוג ב
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המגבלות תעמוד על שנתיים ממועד שינוי המבנה. לאור האמור ועל מנת 

וצע לקצר יין מיזוג בדרך של החלפת מניות, מלהקל במגבלות החלות לענ

 את תקופת המגבלות ולקבוע כי תמשך שנתיים ממועד המיזוג.

מכירת זכויות בחברה מעבירה אגב ודה, ב לפק103בהתאם לסעיף כיום  .6

, לא מיזוג והעברת נכסי חברה או התחייבויות לחברה קולטת אגב מיזוג

או חוק מיסוי מקרקעין והחיוב במס יידחה עד  הפקודהבמס לפי  יחויבו

בכל קבוע בפקודה שיחד עם זאת, למועד מכירת המניות שהוקצו במיזוג. 

ח, תתחייב המכירה במס רכישה שלא תחויב המכירה במס על השב רהמק

משוויה. במסגרת הצעת החוק מוצע לקבוע הוראה  0.5%בשיעור של 

ת באיגוד מיוחדת לעניין החיוב במס רכישה במקרה של מכירת זכו

המכירה  שאז תחויב, תקופת המגבלותבמהלך במסגרת מיזוג  מקרקעין

ה שחל בהפרש שבין מס הרכישה שחל עליה במועד המיזוג לבין מס הרכיש

חישוב הפרש מס הרכישה יבוצע  .עליה לפי הוראות חוק מיסוי מקרקעין

לפי שווי המקרקעין )אשר נמכרו לחברה הקולטת( ערב המיזוג ובהתאם 

לשיעור זכויותיו של אותו בעל זכויות בחברה הקולטת, במועד מכירת 

יים בהחזקה הזכויות. כמו כן מוצע לנטרל לצורך החישוב כאמור שינו

 בחברה הקולטת של אותו בעל מניות לאחר מועד המיזוג, אם בוצעו.

הזכויות  כי הדרישה שסך הזכויות של כלל בעליבמסגרת הצעת החוק מוצע  .7

לפחות משווי השוק של  10%בכל אחת מהחברות המשתתפות במיזוג יהיה 

()א( לפקודה תחול 6ג)103כלל הזכויות בחברה הקולטת, כאמור בסעיף 

 במועד המיזוג בלבד ולא לאורך תקופת המגבלות. 

ח 103במסגרת סעיף  - צמצום המגבלות החלות לעניין קיזוז הפסדים .8

לפני מועד  ,נקבע כי הפסדים שהיו לחברות המשתתפות במיזוג הלפקוד

יותרו בקיזוז החל מהשנה שלאחר המיזוג כנגד הכנסתה של  ,המיזוג

מסך כל  20%וז סכום העולה על ובלבד שלא יותר לקיז ,החברה הקולטת

)לפני  מהכנסתה החייבת של החברה הקולטת 50%ההפסדים כאמור או על 

הסדר זה נועד לצמצם , לפי הנמוך מבניהם. קיזוז הפסדים לפי סעיף זה(

הפחתת הון במסגרת מיזוג בין חברה מרוויחה לבין חברה מפסידה, בדרך 

הניסיון הנצבר מלמד כי סף, שנים. בנו 5של פריסת קיזוז הפסדים על פני 

ההסדר כאמור עלול ליצור עיוותים במקרים מסוימים, לדוגמא כאשר 

מתמזגות חברת אם וחברת בת ושווי חברת האם עולה באופן ניכר על שווי 

במקרה כזה, יביאו הוראות  חברת הבת ולחברת האם הפסדים ניכרים.

דים גם ביחס יחולו על חברת האם מגבלות על קיזוז הפסהסעיף לכך ש

המיזוג לא יצר לה יתרון כלשהו ביחס לניצול על אף שלהכנסותיה שלה, 

ועל כן ראוי במקרה כזה לא להגביל קיזוז הפסדים בידי חברת  ההפסדים

וצע לקבוע כי מגבלת קיזוז מ אור האמור, במסגרת הצעת החוק. להאם

 ההפסדים ביחס להפסדי החברה הקולטת, לא תחול במקרים בהם החברה

 השווישזכויות בחברה המעבירה והבמלוא  החזיקה ערב המיזוגהקולטת 
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כן מוצע להסמיך את  משווי החברה המעבירה. 9על פי באותו מועד לה ע

לא יחולו המגבלות  ןותהמנהל לקבוע בכללים נסיבות נוספות שבהתקיימ

וצע לבטל את המגבלות הקבועות לעניין קיזוזי הפסדים מבנוסף, האמורות. 

וזאת מתוך הבנה כי  הלפקודה 105י סעיף "ר לגבי חברה מתפצלת עפכאמו

מקור הפעילות המפוצלת ומקור ההפסדים  ,מיזוג הרי שבפיצוללהבדיל מ

 ההפסדים.שמאפשר את קיזוז הם מאותה חברה, ועצם הפיצול אינו זה 

מוצע ליצור מנגנון קיזוז  – השוואת הגבלות הקיימות בעניין קיזוז הפסדים .9

בשינויי המבנה השונים כך שמגבלת קיזוז ההפסדים תהיה  אחידהפסדים 

כך .  לפקודה (1ח)ד()104בדומה להסדר הקיים בסעיף  שנים 5לתקופה של 

מגבלת קיזוז ההפסדים הקבועה במסגרת סעיף מוצע לתקן את למשל 

כן מוצע לקבוע תיקונים  .שנים 5ולהעמידה על תקופה של ה)ג( לפקודה 104

 .מיזוג בדרך של החלפת מניות –כ 103יין סעיף ברוח זו גם לענ

, סעיף )לעניין אדם המעביר זכויות בנכס לחברה(א 104 פיםבמסגרת סעי .10

 ג )לעניין פיצול חברה(105וסעיף  ב )העברת נכס ע"י מספר בני אדם(104

לחברה שהיא איגוד  קרקע ההועברהתנאי כי אם  ,בין היתר ,נקבעלפקודה 

; או אם הייתה גוד מקרקעין לאחר העברת הנכסמקרקעין או שהייתה לאי

החברה החדשה או החברה המתפצלת איגוד מקרקעין והועברה קרקע 

 4יש להשלים בניית בניין על אותה הקרקע בתוך , לחברה החדשה, לפי עניין

. במסגרת הצעת או מועד הפיצול לצורך קבלת הפטור שנים ממועד ההעברה

 5-שנים ל 4-עד להשלמת הבנייה מהחוק מוצע להאריך את פרק הזמן 

 שנים.  

כי בהעברה של נכס בבעלות משותפת או נכס  קובעה ב)א( לפקוד104סעיף  .11

בבעלות שותפות לחברה, נדרש כי ההעברה תהיה לחברה שהוקמה לצורך 

במסגרת כך ושאין לה נכס אחר או פעילות אחרת באותו מועד או לפניו. 

כס כאמור גם לחברה קיימת ובלבד הצעת החוק מוצע כי תתאפשר העברת נ

 שבעלי הזכויות יישארו זהים ובאותם שיעורי אחזקה. 

קובע, בין היתר, כי בהחלפת מניות, במסגרתה ה ח לפקוד104כיום סעיף  .12

בתמורה להקצאת  ,מועברות מניות, לרבות זכויות לרכישת מניות של חברה

עברת היא מניות רשומות למסחר בבורסה בחברה אחרת, כאשר החברה הנ

משוויה של המכירה. במסגרת  0.5%יחול מס רכישה של  -איגוד מקרקעין 

יחול חיוב שתקן את הסעיף כך בטל את ההטבה הנ"ל ולהצעת החוק מוצע ל

 במס רכישה מלא לפי חוק מיסוי מקרקעין.

 נשמח להשיב על כל שאלה שתתעורר.

 ב ב ר כ ה, 

 מחלקת מיסים 

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'
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 למידע נוסף בתחום דיני המיסים ניתן לפנות אל: 

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

 kalon@fbclawyers.com 03-6944203 קרן אלוןעו"ד 
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