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או שימוש בנכסי חברה על ידי  /משיכת כספים ו-( 1ט)3סעיף 

בעל מניות מהותי 

3

לפקודה(1ט)3סעיף

בסעיףכהגדרתו)קרובובידיאו(לפחות10%-בהחזקה)מהותימניותבעלשהואיחידבידיכספיםשלמשיכה

המהותיהמניותבעלשלכהכנסהתחשב,בעקיפיןאובמישרין,לשימושםחברהשלנכסהעמדתאו,(88

הבאההמסשנתסוףעדהחזירםלאאם,הכספיםנמשכושבההמסשנתשלאחרהמסשנתבסוףבמסהחייבת

.שלאחריהמסשנתובכללשימושוהנכסהועמדשבההמסשנתבתום–בנכסלשימושביחסואילו

שנטללהלוואהכבטוחהאוכהלוואהסווגוהןאםגםהמהותיהמניותבעלשלכהכנסהיחשבוכאמורמשיכות,

.פקדונותאוערךניירות

ההכנסהסיווג

בעלשללחלקוובהתאם(החברותלחוק(ב)302בסעיףכהגדרתם)בחברהרווחיםהיואם–מדיבידנדהכנסה

;בהםהמהותיהמניות

מעבידעובדיחסימתקיימיםואםכאמורבחברהרווחיםהיולאאם–עבודהכהכנסת;

מעבידעובדיחסימתקיימיםולאכאמורבחברהרווחיםהיולאאם–ידממשלחאומעסקכהכנסה.
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או שימוש בנכסי חברה /משיכת כספים ו-( 1ט)3סעיף 

על ידי בעל מניות מהותי

4

שלכהכנסהתחשב,בעקיפיןאובמישרין,קרובושלאומהותימניותבעליחידשללשימושוחברהשלנכסהעמדת

מועדעדשלאחריהמסשנתכלובתוםכאמורלשימושוהנכסהועמדשבההמסשנתבתוםבמסהחייבתהמניותבעל

.הנכסשלהשבתו

מאלהאחדככלהוגדרחברהשלנכס:

ותכולתהדירה;

המהותיהמניותבעלשללצרכיוהואבהםהשימוששעיקרשיטוכלטיסכלי;

תכשיטיםאואומנותחפצי;

האוצרשרשיקבעאחרנכס;

מביןכגבוה-דירהלגבי.החברהשלהכספיהמצבעלבדוחשמוצגכפיהנכסעלותגובה–ההכנסהסכוםחישוב:

בעלהשתמשבהםאשר,החברהבדוחהנכסעלותאו,פחתבתוספת(מקרקעיןמיסויחוקלפי)הרכישהשווייתרת

או(הניכויממועדוחצישנהבתוךנפרעולאאם)בחברההמהותיהמניותבעלשלזכותיתרותבניכוי,המהותיהמניות

.(דירהבהעמדת)לפחותשנים3שללתקופהבנקאימתאגידהלוואהיתרת

.ל"בחודירהגםכוללתהכנסהמסלעמדתבהתאם"דירה"*
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או שימוש בנכסי חברה  /משיכת כספים ו-( 1ט)3סעיף 

דגשים-על ידי בעל מניות מהותי  

5

שהינומניותבעללביןיחידשהינומניותבעלביןמבחיןואינולפקודה88בסעיףכהגדרתומהותימניותלבעלמתייחסהסעיף

.אדם-בני-חבר

ח"ש100,000-מהנמוךבסכוםכספיםשלמשיכותעלחללאהסעיף.

תיקוןלהגישהנישוםעל,החיובמועדחלבהלשנהדוחהוגשוכבר,מחדשנכסהועמדאומחדשכספיםנמשכובהםבמקרים

.שומהלגביושנעשתהבדוחמדובראםגםוזאת,שהוגשהראשונילדיווח

עלכלשהימגבלהחלהולא(כלליתערבות)המניותבעלשללחובכערובהמנכסיהספציפינכסהעמידהלאוהחברהבמקרה

.כספיםכמשיכתהכלליתהערובההעמדתתחשבלא,המלווהמצדהחברהנכסי

(פרטיבעיקר)המניותבעלשלפרטילשימושנכסיםבהעמדתומדוברמאחר–המניותבעללשימושהחברהשלנכסהעמדת

.יחידולאאדםבניחברשהינומניותבעלבמישורהינובנכסהשימושעודכלתחוללאזוהוראה

שעיקרכנכסהמניותבעלשלהפרטייםלצרכיומשמשמשטחה51%-שכדירהיראובסעיףהנדרשהשימושעיקרמבחןלצורך

.המניותבעלשלהפרטייםלצרכיוהואבוהשימוש

פרטייהיההשימושעיקרכידרישהאין–תכשיטיםאואומנותחפצי.

המהותיהמניותבעלשלהפרטייםלצרכיוהואבהםהשימוששעיקרשיטוכלטיסכלי.

לחברהשניתנההלוואה:חריג.המהותיהמניותבעלשותףבהלשותפות,אחותלחברההלוואהמתןכוללתבעקיפיןמשיכה

בולמקרהרקמתייחסתההקלה.בעקיפיןכמשיכהתיחשבלא–כלכליתלתכליתמשמשתוההלוואה–שקוףתאגידשאינה

.משיכהבכלולאבהלוואהמדובר
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רווחים לא מחולקים שרואים  –לפקודה 77סעיף 

אותם כמחולקים

6

לבעלי,פלוניתמסלשנתרווחיהמתוךלפחות50%שלבשיעורדיבידנדחילקהלאמעטיםחברתכי,המנהלראה"

,חדשיםשקליםמיליוןחמישהעלעוליםהנצבריםרווחיהוכי,הפלוניתהמסשנתלאחרשניםחמשתוםעד,מניותיה

הימנעותהיאהחלוקה-איתוצאתוכי,עסקהשלולפיתוחולקיומולהזיקבלימהםחלקאורווחיהלחלקבידהויש

לחברהשניתנהולאחר,להלןהוראהעליהשישהוועדהעםהתייעצותלאחר,הוארשאי-מסהפחתתאוממס

לאחר,המסלשנתמרווחיה50%עדשלבחלקלנהוגהשומהלפקידהוראהלתת,דבריהלהשמיעסבירההזדמנות

הוראתשלאחרובלבד,דיבידנדיםבתורחולקוכאילו,מסשנתאותהמרווחישחילקההדיבידנדסכוםמהםשהופחת

מיליוןמשלושה,המנהללהוראתשקדמההמסשנתולתוםשנהאותהלתוםהנצבריםרווחיהיפחתולאהמנהל

;חדשיםשקלים

-זה לעניין 

לרבות שבח כמשמעותו  , בתוספת ההכנסות הפטורות ממס, כלל ההכנסה החייבת של החברה-" רווחים נצברים"

בניכוי המס החל עליה  , אשר נצברו מיום התאגדותה ועד תום שנת המס הפלונית, לחוק מיסוי מקרקעין6בסעיף 

ובלבד שסכום הרווחים לא יעלה על סכום הרווחים  , ובניכוי דיבידנד שהיא חילקה עד תום שנת המס הפלונית

;שהוונולחוק החברות בתוספת רווחים ( ב)302כהגדרתם בסעיף 

רווחים נצברים לתום שנת המס הפלונית בניכוי רווחים נצברים לתום שנת המס שקדמה -" רווחיה לשנת מס פלונית"

."לה ובתוספת דיבידנד שחולק בשנת המס הפלונית
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רווחים לא מחולקים שרואים  –לפקודה 77סעיף 

אותם כמחולקים

יכול לסווג לצרכי מס כספים שנצברו בחברת מעטים כדיבידנד בהתקיים התנאים הבאיםהמנהל:

פלוניתמסלשנתרווחיהמתוךלפחות50%שלבשיעורדיבידנדחילקהלא.

הפלוניתהמסשנתלאחרשניםחמשתוםעד

מיליוןחמישהעלעוליםהנצבריםרווחיה₪

עסקהשלולפיתוחולקיומולהזיקבלימהםחלקאורווחיםלחלקהחברהבידייש

מסהפחתתאוממסהימנעותהיאהחלוקה-איתוצאת

[אוטומטיתחובהאין]החלוקהעללהורותרשאיהמנהל

האוצרשרשימנהוועדהעםהתייעצותתהאכינדרש

דבריהלהשמיעסבירההזדמנותלחברהשניתנהלאחר

מיליוןמשלושה,המנהללהוראתשקדמההמסשנתולתוםשנהאותהלתוםהנצבריםרווחיהיפחתולאהחלוקהשלאחרבלבד₪.

החברה לא חילקה  
דיבידנד בשיעור  

50%של 
מהרווחים של שנת 

מס פלונית

הרווחים הצבורים  
₪מיליון 5עולים על 

וניתן לחלקם מבלי  
להזיק לחברה

לאחר החלוקה לא 
יפחת רווחיה הנצברים  

לתום אותה שנה  
ולתום שנת המס  
שקדמה להוראות  

מליון3-המנהל מ
ח"ש

שנים  5עד תום 
מתום שנת מס 

פלונית
דיבידנד רעיוני
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רווחים לא מחולקים שרואים אותם  –לפקודה 77סעיף 

כמחולקים 

 להפעלת הסעיף היא על המנהלסמכות

שהמנהלכנראה.השומהפקידידיעללא–המסיםרשותמנהלידיעלתהאהחברהכלפיהסעיףלהפעלתההחלטהכיקובעהסעיף

.הסעיףלהפעלתהשומהבפקידגורמיםיסמיך

 רווחיה לשנת מס פלוניתלפחות מתוך 50%חילקה דיבידנד בשיעור של לא

"ובתוספתלהשקדמההמסשנתלתוםנצבריםרווחיםבניכויהפלוניתהמסשנתלתוםנצבריםרווחים-"פלוניתמסלשנתרווחיה

.הפלוניתהמסבשנתשחולקדיבידנד

הנישוםבידיתהאהבחירה,המסיםלרשותשהוגשובמסמכיםאחרתצויןלאאם?קודמותבשניםשחולקודיבידנדיםלייחסשנהלאיזו.

הריביתשיעורעלוישפיעהשומהפקידעםמ"במויקבע?המסיםרשותידיעלהסעיףהוראותלפיהדיבידנדייזקףאליההשנה

.וההצמדה

 תום חמש שנים לאחר שנת המס הפלוניתעד

התיישנותאושומותמדיוןיוצאכפועלסגורותשניםשלדינןמה?

יש בידי החברה לחלק רווחים או חלק מהם בלי להזיק לקיומו ולפיתוחו של עסקה

המסיםרשותלרבות,ציבורעובדישאינם,אובייקטיביםגורמים3גםלכלולשאמורההועדהידיעליבחן

לפקודה(1)2סעיףלפימעסקהכנסותהןהחברהשהכנסותלהראותצריךהסעיףלגדרלהיכנסמנתעל?
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רווחים לא מחולקים שרואים  –לפקודה 77סעיף 

אותם כמחולקים
 הנצברים עולים על חמישה מיליון רווחיה₪

"לחוק6בסעיףכמשמעותושבחלרבות,ממסהפטורותההכנסותבתוספת,החברהשלהחייבתההכנסהכלל-"נצבריםרווחים

עדחילקהשהיאדיבידנדובניכויעליההחלהמסבניכוי,הפלוניתהמסשנתתוםועדהתאגדותהמיוםנצברואשר,מקרקעיןמיסוי

בתוספתהחברותלחוק(ב)302בסעיףכהגדרתםהרווחיםסכוםעליעלהלאהרווחיםשסכוםובלבד,הפלוניתהמסשנתתום

;שהוונורווחים

השנייםמביןהגבוהלפי,האחרונותבשנתייםשנצברועודפיםאועודפיםיתרת-"רווחים"..."–החברותלחוק(ב)302סעיף,

"...החברהשערכה,הסקוריםאוהמבוקרים,האחרוניםהמותאמיםהכספייםהדוחותפיעלוהכל

המועדיםבשני/להיוםנכון/הספציפיתהמסבשנת-₪מיליון5-הלמדידתהמועדמהו?

עודפיםללאחברהגםלחייביוכלוהאם–האחרונותהשנתייםורווחיהעודפיםמביןהגבוהעלמדברהחברותלחוק(ב)302סעיף

?האחרונותהשנתייםמרווחידיבידנדלחלק

מקדימהמשפטיתפעולהביצועללא)כדיבידנדלחלוקהזמיניםאינםכעקרוןולכן,מהעודפיםחלקאינםכעקרון–שהוונורווחים,

.אותםלהוסיףדורשהסעיףמדועברורלאולכן(הוןהפחתתלדוגמא

משלושה מיליון , בלבד שלאחר החלוקה לא יפחתו רווחיה הנצברים לתום אותה שנה ולתום שנת המס שקדמה להוראת המנהל₪.

 מועד זהעד על רווחים של חברה לרבות רווחים שנצברו , 1.1.17תחולה החל מיום.

 ובלבד שחלפו לגביהן חמש שנים מיום שנת המס האמורה2017המנהל רשאי לתת הוראה גם לגבי שנות מס שקדמו לשנת.

בלבד2013המסשנתסוףעדמעודפיםחלוקהלבחוןיוכלהמנהללהיוםנכון.

שכברבדיבידנדיםלהתחשבישכאשר,מסוימתמסמשנת50%שלתקרהבמגבלותתהא,שתהיהככל,הכפויההחלוקהכייודגש

.חולקו
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 מיסוי חברות ארנק–א לפקודה 62סעיף

.אחראדםבנילחברניהולשרותימתןאומשרהכנושאשפועלמיבידיהאישיתברמההכנסהחיוב•

יחסימתקיימיםכיחזקה.אחראדםבניחברעבורעובדשלאופיבעלותפעילותשמקייםמיבידיהכנסהחיוב•

בהתאם–"(מיוחדיםרווחים"-ו"מיוחדותהכנסות"למעט)70%-המבחן–רווח/המחזורמבחן-מעביד-עובד

.לסתירהניתנתשאינהבחזקהמדוברהמסיםרשותלעמדת

פעולותאתיראו,החודשים30בתום)שניםארבעשלתקופהמתוך,לפחותחודשים30–השירותתקופתמבחן•

.(השירותמתןתחילתמיום,מעסיקועבורעובדידיעלהנעשותכפעולותהיחיד

.(10%-למעלשלהחזקה)בו"מהותימניותבעל"הינושהיחידאדםבנילחברהמוענקיםלשירותיםביחסיחוללא•

.בשותפותלשותףביחסיחוללא•

?המניותלבעלרכבשוויזקיפתאי–"מתוקיצאמעז"•

מיסוי חברות ארנק–א לפקודה 62סעיף 
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יחיד

משלמת לחברת ארנק 

/  נושאי משרה

שירותי ניהול 

חברת ארנק

70%

100%

מיסוי חברות ארנק–א לפקודה 62סעיף 

.אין מעבר הכנסות לבעל המניות המהותי-דוגמא 

או שותף בו, במישרין או בעקיפין, למעט מי שהיחיד הוא בעל מניות מהותי בו-" אדם אחר"

חברה
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סוגיות במיסוי שוק ההון

12

ח"במטהנקובע"ניממכירתהפסד/רווחחישוב

מוזסדיןפסק

הפסדאורווחנוצרבגינונפרדנכסאיננוחליפיןשערכיהעליוןהמשפטביתמבהיר,הדיןבפסק

.הון

אינפלציוניכסכוםייחשבוהוא,בווהשינויהחליפיןשעררכיבאתלבודדיש,כלומר.

ניתןאיננוכך,הוןרווחכשנוצרממוסהאינו(אינפלציוניסכוםשהוא)השינוישרכיבהיות,לפיכך

.חליפיןבשערמירידה"הפסד"נוצרכאשרלקיזוז

נפרדנכסולא,הערךניירשלרכיבעודהואהחליפיןשערכיהיאזוקביעהשלומשמעותההואיל,

רכיביוכרלא–הוןהפסדשלובמקרה,הריאליההוןרווחעליחולהמס–רווחשלשבמקרההרי

.ח"המטבשערהירידה
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דגשים-קיזוז הפסדים 

13

שרגאואוריבנימיןד"פס

.בעסקאותההמשמשבנייןוכןהפסדיםעםעסקלרוזה

ההפסדיםאתממכירתושנוצרהשבחכנגדלקזזומבקשים,הבנייןאתהיורשיםמוכרים,פטירתהעם

.המורישהבעסקשהיוהמועבריםהעסקיים

בניתוח.הפסדיםהורשתלאפשרותתימוכיןכלאין,הפסדיםבקיזוזהדן28בסעיףכי,קובעקירשהשופט

המועברהעסקיההפסדכיהייתההמחוקקכוונת"כיהשופטאומר,ההפסדיםקיזוזשבעקרונותהרציונל

ניתןכיהמסקנהאתהמחייבדברבפסיקהנמצאלא.עצמואדםאותושלהכנסותכנגדורקאךיקוזז

."זובגישהשתומךאוהפסדיםולרשתלהוריש
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פסק דין קופל–מיסוי מטבעות ווירטואליים 

.ווירטואלייםמטבעותממכירתהנצמחרווחשלהמיסויאופןבדברהשאלהנשאלתארוכהתקופהמזה•

מכירתכיעמדתההמסיםרשותהביעה,2018בינוארהמסיםרשותשפרסמה05/2018מספרבחוזר•

לפקודת'החלקלהוראותבהתאםהוןרווחבמסהמחויבתנכסמכירתלכדיעולהווירטואלייםמטבעות

.הכנסהמס

.המסיםלרשותנישומיםביןזובמחלוקתהמכריעהפסיקההמחוזיהמשפטבביתניתנה,לאחרונה•

–זהבמקרה)הווירטואליהמטבעבהגדרתהיא,המסיםרשותלביןהנישוםביןהמחלוקתעיקר•

להוראותבהתאםהוןרווחבמסחייבתשמכירתובנכסמדוברכיטוענתהמסיםשרשותכך,(ביטקוין

שערמהפרשירווחמהווהבגינושהרווחחוץבמטבעמדוברכיטועןהנישוםואילו,לפקודה'החלק

.לפקודה(13)9סעיףמכוחהפטור

לצרכים"מטבע"מהווההביטקויןכילומרניתןלא"כי,בורנשטייןהשופטמכריע,זובסוגיה

זהבמובןמסלצרכי"מטבע"מהווההואכילומרניתןלאשאתוביתר,כלכלייםאומשפטיים

."חוץמטבעעל(שערהפרשי)הצמדההפרשיכדיןממספטוריםהביטקויןשרווחי

14
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ל"הכנסות משכר דירה למגורים בישראל ובחו-מיסוי יחידים 

המפרט את השיקולים לאורם יש לבחון את סיווג ההכנסה  טיוטת חוזר רשות המסים פרסמה 

נקבע  רשות המסים על פי עמדת . הכנסה פאסיביתאו מהשכרת דירות למגורים כהכנסה מעסק 

:כדלהלן

.דירות למגורים תחשב כהכנסה פאסיבית5הכנסה הנובעת מכמות של עד •

.תחשב כהכנסה מעסק, דירות מגורים10הכנסה הנובעת מכמות העולה על •

דירות למגורים  10דירות למגורים ועד 5הכנסה הנובעת מכמות דירות למגורים העולה על •

.תיבחן בהתאם למבחנים השונים שהובאו בחוזר

בחוזר לצורך קביעת הכנסה מעסק בגין השכרת דירות מגורים נמנים המבחנים  מבחני העזר בין 

בקיאות בתחום בו מתבצעות  , תקופת ההחזקה בנכס, אופן המימון, טיב הנכס: הבאים

מבחן היזמות  , היקפן הכספי של העסקאות, תדירות העסקאות או הפעולות, מנגנון, העסקאות

במסגרתו נבחנת כל נסיבה רלוונטית שיש  , מבחן הנסיבות-"מבחן העל"ו( ההשבחה והשיווק)

.בה כדי לסייע בגיבוש קו ההבחנה
15
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גילוי מרצון

רשות המסים מאפשרת לנישומים שלא דיווחו למס הכנסה על הכנסות או הון להגיש לרשות המסים בקשה לגילוי •

.ולהגיע להסדר המס בצורה כזומרצון 

.2019לדצמבר 31-בהמסלול הרגיל והמסלול המקוצר מסתיימים•

.2018לדצמבר 31-בהסתיים כברהאנונימי המסלול •

16
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LLC-יונו סימול\ד יעקב הראל"פס

.ב"בארהLLCההכנסותעלב"בארהששולםהמסבגיןבישראלמסזיכוילקבלביכולתעוסקד"פס•

.כיחידב"בארהודיווח'משפ'חבבאמצעותLLC-בהחזיק(יחיד)המניותבעל•

אמריקאימסזיכוי+בישראלכדיבידנד[מ9.2',מ6.6]LLCמההרווחיםמשיכתעלדיווח2012/3ב•

בישראלהדיבידנדכנגד

בישראלמסלצורכיחברההיא,LLCה,אופייהלאור:ש"בימ•

הינההכספיםמשיכתולכןבישראלבדוחותיוLLCהאת"להשקיף"ביקשלאהמערער•

(שדווחכפי)דיבידנד

.ב"מארהשחולקדיבידנדבגיןולאLLCהשלעסקבגיןהינוב"בארהששילםהמס•

שוניםנישומיםשני(2);שוניםהכנסהמקורות(1)–מסזיכוילקבלניתןלא:התוצאה•

17

[27/8/2018]"מהכנסהמסכפלבהטלתתומךהעליון?ב"בארהן"בנדלמשקיעים""

משפחתית

יחיד

LLC

67%
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LLC–ן"שתי אפשרויות עיקריות להשקעה בנדל

ן"הנדלממכירתהוןרווח

(30%*85+15%=40%)בישראל"אטום"–ב"בארהשקוף.1

(15%-20%)היחידשלהמסלשיעוריבהתאםב"בארהמיסוי•

.דיבידנד30%:החלוקהלמועדנדחההמסבישראל•

.ב"בארהפטורהלישראלLLC-מהחלוקה•

5/04לחוזרבהתאם–(10%+15%=25%)בישראל"שקוף"-ב"בארהשקוף.2

בישראלשמוגשהראשוןהמסבדוחלבחוריש•

15%-20%ב"בארההוןרווח•

אמריקאימסזיכוילאחר25%–להשלמהבישראל•

אמריקאיממספטורהלישראלLLCמהחלוקה•

18

יחיד

ישראל

LLC

ב"ארה

ן"נדל

LLC

ב"ארה

ן"נדל

בשנה$ 425רווח נמוך מ 

(9%-0%)בהנחה ואין מס מדינתי 

בהנחה ואין מס יסף

אטום. 1 שקוף.2
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תודה על ההקשבה

ח"רו, יגאל רופא

מנהל מחלקת המסים, שותף

Grant Thornton Israel' קנה ושותפאהן


