
 

 

 

  242בנושא תיקון  8/2018פורסם חוזר מס הכנסה מספר 

 2תיקון חלק ה –לפקודת מס הכנסה 

 לקוחות ועמיתים יקרים,

 242העוסק בתיקון  8/2018חוזר מס הכנסה מספר פורסם  13.3.2018נבקש לעדכן אתכם כי ביום 

את  המסדיר "(,הפקודה" –ו התיקון )להלן: " 2תיקון הוראות חלק ה –לפקודת מס הכנסה 

 .האפשרות לבצע שינויי מבנה בפטור ממס

 ימטרתו העיקרית של התיקון, היא הגמשת המגבלות החלות על מתן הקלות מס בעת ביצוע שינוי

לפקודה ובכלל זה מתן אפשרות רחבה יותר לכניסת משקיעים ולמכירת  2מבנה המוסדרים בחלק ה

לקבוע הסדר אחיד ככל האפשר, לעניין  . בנוסף נועד התיקוןמבנהמניות לאחר ביצוע שינוי 

בלות החלות על שינויי המבנה השונים. לצד ההקלות, הכניס התיקון גותקופת המהמגבלות 

 הוראות שונות אשר נועדו למנוע תכנוני מס באמצעות אותן הקלות.

 2מטרת החוזר הינה לפרט את השינוייים אשר נקבעו בחוק ולתת דגשים באשר להוראות חלק ה

 ח המתוקן.בנוס

בעדכון זה בחרנו להביא ליידעתכם  .נושאיםמטבע הדברים, כולל החוזר תאור של מגוון רחב של 

 מספר דגשים כדלקמן:

 :ת המגבלותתקופ

וקבע )מיזוגים פיצולים והעברות נכסים( חד את תקופת המגבלות לגבי כל שינויי המבנה יהחוק א

המבנה. החוק מכנה תקופה זו בשם  וישינכי תקופה זו תהא בת שנתיים ימים ממועד ביצוע 

 ."התקופה הנדרשת"

לעניין המגבלות החלות לאחר . בניגוד לעבר, החוק מאפשר כיום לבצע גם שרשרשת של שינויי מבנה

מבנה כי תקופת המגבלות לא תהא בהכרח מכפלה של מספר שינויי  ,מבנה נוסף, קובע החוזר שינוי

 כל מקרה בהתאם לנסיבותיו.בשנתיים, אלא תקבע על ידי המנהל ב

 מגבלות על מכירת מניות בתקופת המגבלות

לפקודה, הינו שמירה על הזכויות על ידי בעלי  2תנאי עיקרי לצורך מתן ההטבות במס לפי חלק ה

זכויות בחברות המשתתפות בשינוי המבנה במהלך תקופת המגבלות. טרם לתיקון ניתן היה לבצע 

 -התיקון הגמיש באופן משמעותי את המגבלות. כיום בלבד שינוי בזכויות באופן מצומצם
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בחברות ובכללם תושבי חוץ  כל בעלי הזכויותבניגוד לפרקטיקה המקובלת בעבר, החוזר מדגיש כי 

וכיוצא באלו כפופים למגבלות.  102 סעיף פטורים ממס, בעלי אופציות לעובדים אשר חל עליהם

 תקופת חסימה של שנתיים נוספות.הוני יהיו כפופים ל 102 -קרי, עובדים ב

עוד יודגש כי בעלי זכויות מהציבור )למעט בעלי שליטה(, בחברה אשר מניותיה נסחרות בבורסה 

 אינם נחשבים כבעלי זכויות ויש לנטרלם.

 בזכויות במהלך התקופה הנדרשת:אפשריים שינויים 

ג על דרך של החלפת מניות כלל, למעט בחברה הנעברת במיזו –)הקצאת זכויות נוספות(  דילולים

כ(,  ניתן כיום לבצע הקצאת מניות בחברות שהשתתפו בשינוי המבנה )לרבות לבעלי זכויות 103)

. דהיינו, על בעלי הזכויות שהשתתפו 75% -קיימים( בשיעור שידלל את בעלי הזכויות הקיימים ב

רה לאחר שינוי המבנה. מכלל הזכויות בחב 25%בשינוי המבנה להחזיק לאחר שינוי המבנה לפחות 

"( ניתן להקצות זכויות מו"פבמטרה להקל על גיוס כספים בחברות עתירות מחקר ופיתוח )להלן: "

 חדשות בחברה שמטרתן הזרמת כסף לתוך החברה ללא מגבלת דילול בכלל.

כלל, על בעלי הזכויות שהשתתפו בשינוי המבנה להחזיק לאחר שינוי המבנה לפחות  - מכירת מניות

לדוגמא, החזיק בעל שליטה  מכלל הזכויות )בניטרול הציבור( בחברה לאחר שינוי המבנה. 25%

מהזכויות בחברה, לאור התיקון לחוק רשאי בעל השליטה למכור חלק  80%בחברה ציבורית, 

 (.80%מתוך  25%מהזכויות בחברה ) 20% –מזכויותיו כך שיחזיק לא פחות מ 

מניותיו לצד ג' בתמורה  כללמגבלות יכול למכור לאחר שנה, את בעל זכות הכפוף  –בנוסף, במיזוג 

 למזומן בלבד ובכפוף לכך שהקונה נוטל על עצמו את המגבלות.

דגשים: במסגרת ההוראות האנטי תכנוניות שהוספו נקבעה הוראה השוללת את הפטור ממס 

פטור  הניתן לתושבי חוץ מכח הפקודה, אם מכרו את מניותיהם טרם סיום תקופת המגבלות.

  כאמור ייתכן וימשיך לעמוד לתושבי חוץ החוסים תחת אמנה למניעת מסי כפל.

 פטור  תמורה במזומן במיזוג קבלת

  אחת משתי חלופות:בוזאת במיזוג קבלת תמורה במזומן מאפשר החוק ום, כי

 ה המעבירה ללא קבלת זכויות בחברה הקולטת. זכויות בחברהכל ( מכירת 1)

ה אפשרות כי בתנאים מסויימים, נוסף על המניות אשר פבנוסף, במסגרת התיקון התווס (2)

ובלבד שסך התמורה במזומן לא תעלה הקצתה החברה הקולטת במהלך המיזוג ישתלם גם מזומן 

 מסך התמורה שניתנה לאותו בעל זכויות. 40%על 

 הרחבת ההגדרה של פעילות כלכלית

עבר דרשו הוראות החוק כי במרבית שינוייי המבנה, תתקים פעילות עיסקית מתמשכת לפני ב

בכך  נוי המבנה. החוק החדש הרחיב את ההגדרה של פעילות עיסקית וקבע כי דייואחרי ש

להניב הכנסות עסקיות ובמקרים אחרים קיימת אפשרות למנהל  ,באופן סביר ,שההכנסות צפויות

 אחרות. בנסיבות לאשר שינויי מבנה גם 

 הוראות אנטי תכנוניות

אשר ימשיכו להבטיח כי שינויי מבנה שיעשו  הוראות אנטי תכנוניותמספר במסגרת התיקון הוכנסו 

  -קית וכלכלית. כך למשל לאחר התיקון יהיו לתכלית עס
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הוגבלה האפשרות לקזז הפסדים ממכירת מניות החברה הנעברת במיזוג על דרך של החלפת  -

 כ( .103מניות )

כוללים מקרקעין, מכירת מניות בתוך תקופת השנתיים, תטיל חבות במס הבשינויי מבנה  -

 0.5% -ל להרכישה ממנו הופטר בעל המניות במסגרת שינוי המבנה )ההפרש בין המס הח

 .(ששולם

 שלילת פטור ממס לתושבים זרים שימכרו את מניותיהם בתקופת המגבלות. -

 קביעת הכנסה מדיבידנד בעין בתנאים מסויימים בשינויי מבנה הכוללים הפחתת הון. -

 לסיכום,

מס לפקודה מאפשר למשתתפים בביצוע שינוי מבני לחברות ליהנות מהטבות והקלות  242תיקון 

התיקון, על שלל השפעותיו על הפקודה, יכולה לסייע בחסכון משמעותי בתשלומי שונות. הכרת 

 המס אך הדבר דורש תכנון מעמיק טרם ביצוע כל פעולה של שינויי מבנה בחברות.

 

 מיסיםהמחלקת 
 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח ההבהר או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנולמידע נוסף 

 

 ashavit@fbclawyers.com 03-6944203 ענת שביט
............................................................................................................................... 

 כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'. מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.הכלול באגרת 

  news@fbclawyers.comלהירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:  
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