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שהועברה לבעל מניות יתרת זכות שקוזזה מעלות הדירה  - 8810228 מספרעמדה 

 ( לפקודה0)ט3סעיף הוראות המעבר לבחברה ל

תה בבעלותה של החברה שבבעלותו במסגרת הוראת יבעל מניות מהותי שהעביר לרשותו דירה שהי

( לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני 1()א()1)ב()62( או 1()א()3)ב()62המעבר הקבועה בסעיפים 

יכול להפחית מההכנסה , 2/12-(, התשע"ז2/15-ו 2/15חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 

( או 1()ב()2()1)ט3זכות כאמור בסעיף או יתרת ו0 יתרת הלוואה שנזקפה לו בהתאם להוראות כאמור,

שקוזזה כאמור  יתרת הזכותו ,תגרע ממאזן החברה מיד לאחר מכן ההלוואהוזאת רק בתנאי כי  ,(2)

 .לא תחשב עוד כיתרת זכות לצורכי מס ,לא נגרעה ממאזן החברהואשר 

 א לפקודה28חזקת ההכנסות בחברת מעטים לפי סעיף  - 8810223 מספרעמדה 

לפקודה בדבר פעולות שיראו בהן כפעולות הנעשות בידי עובד בעבור  (3א)א()22חזקה הקבועה בסעיף ה

קרי, ככול שמתקיימים , הינה חזקה שאינה ניתנת לסתירה. ( לפקודה2א)א()22מעסיקו לעניין סעיף 

 התנאים הקבועים בסעיף האמור, יראו את ההכנסה שלגביה התקיימו התנאים כהכנסה שחל לגביה

 .( לפקודה2א)א()22הוראות סעיף 

תושב חוץ בגין עבודתו  שמתקבלת בידי הכנסת עבודה - 8810242 מספרעמדה 

 בישראל

 או לה והפרשי שכר אחרים, מענק פרישהיחיד, לרבות בונוסים, פדיון ימי חופשה, מח שלהכנסת עבודה 

וכיוצא בזה, בגין עבודתו בישראל, חייבת במס בישראל  אופציות, תשלום מבוסס מניות או פיצויי פיטורין

גם אם במועד קבלת התשלום היה היחיד תושב חוץ, וזאת על בסיס מקום הפקת ההכנסה ובהתאם 

 )קרי, והכל בכפוף להוראות אמנת המס הרלבנטית ככל שחלה א לפקודה1-רישא ו 2להוראות סעיפים 

התשלום היה מתקבל במהלך שהותו במידה ו קיימת עילת חיוב בישראל לפי הוראות האמנה יתהיה

היה וחלק מההכנסה הופק בישראל וחלק מחוץ לישראל, חבות המס בישראל תהיה בהתאם  .בישראל(

 לתקופת עבודתו בישראל ביחס לסך תקופת ההעסקה.

ת לעניין חישוב הרווחים אי ייחוס עלות מניו אואי "הפשרת"  - 8810222 מספרעמדה 

 ב52סעיף  -או סכום ההכנסות הפסיביות שלא שולמו וסכום הרווחים הפסיביים

ב לפקודה ובחינת מבחן הרווחים הפסיביים או 58בעת חישוב הרווחים שלא שולמו כמשמעותם בסעיף 

חברה  ידי-עלבין אם מדובר במדינה גומלת ובין אם לאו אין לייחס לנכס הנמכר  .ההכנסות הפסיביות

נשלטת זרה או להכנסות מנכס בבעלות חברה נשלטת זרה כל חלק מהמחיר המקורי של מניות חברה 
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נשלטת זרה, ו0או חברה המחזיקה בה במישרין או בעקיפין, שכן אין מדובר בתמורה אשר שולמה בפועל 

 ר אותם נכסים ועל ידי אותה ישות.בעבו

 בנושא: דוגמהלהלן 

את  ,"(Aחברה , חברת תושבת ישראל )להלן: "A"( רכשה חברה יום הרכישה)להלן: " /1.1.1ביום  .1

 .₪ ///,1בעלות  ,"(Bחברה זרה )להלן: " חברה תושבת מדינה ,Bמלוא מניות חברת 

 "(.Cחברה זרה )להלן: " , שהינה חברה תושבת מדינהCמחזיקה במלוא מניות חברת  Bחברה  .2

 .Cנכסים ו0או מזומנים מלבד מניות חברת  Bאין בחברה  ביום הרכישה .3

 ידי-עלכולו משני נכסים המוחזקים במישרין  . הנגזר₪ ///,1ליום הרכישה הינו,  Cשווי שוק חברה .1

 .₪ //8"(, שווי כל אחד מהנכסים ליום הרכישה הינו הנכסים)להלן: " Cחברה 

-להן ע ,כאמור ,חת לנכסיםלא קיים פ. ₪ //1, הינה Cעלות כל אחד מהנכסים כאמור בידי חברת  .8

 הדין בישראל והן לעניין הדין במדינת האמנה. פי

 "(.הנכס הנמכר)להלן: " ₪ //5, נכס אחד מבין הנכסים, בסך Cמכרה חברה  1.1.15ביום  .2

 ליום הרכישה:
 

 

 ב לפקודה.58הינה חברה נשלטת זרה בהתאם להוראות סעיף  Cחברת  2/15בשנת המס 

שלא שולמו וסכום הרווחים הפסיביים או סכום ההכנסות הפסיביות בעניין הנכס במסגרת חישוב הרווחים 

את אף אם חלק מהעלות כאמור משקף  C-לנכס הנמכר ב Bמעלות מניות חברת  הנמכר, אין לייחס חלק

 שווי הנכס הנמכר.
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שוטפת  הכנסה Cיובהר כי הוראה זו חלה הן לעניין מימוש והן לעניין מקרה אחר בו בידי אותה חברה 

 .Bמנכס בר פחת, ובהתאם לעמדת רשות המסים לא יוכר פחת כהוצאה שוטפת בגין עלות מניות חברה 

 דרך החישוב:

 ₪ //5 -תמורה

 ( ₪//1) -מחיר מקורי

 ₪ 511 -רווחים שלא שולמו

 אין לחשב באופן הבא:

 ₪ //5 -תמורה

 ( ₪//8) -מחיר מקורי

 ₪ 311 -רווחים שלא שולמו

חברה  ידי-עללא יינתן זיכוי עקיף בפירוק חברה זרה  - 8810222 מספרעמדה 

 ישראלית

)ג( לפקודה, שכן 122חברה ישראלית לא ניתן לבקש זיכוי עקיף כאמור בסעיף  ידי-עלבפירוק חברה זרה 

 .פירוק מסווג לפי הדין הפנימי בישראל כרווח הון ולא דיבידנד

ושנוצר לתושב חוזר ותיק או עולה  ץ לארץהפסד שמקורו בחו - 8810252 מספרעמדה 

 חדש בתקופת ההטבות

 תושב חוזר ותיק, או עולה חדש בתקופתתושב חוזר, ושנוצר ל ץ לארץא ניתן לקזז הפסד שמקורו בחול

לפקודה, אילו היה רווח  62-ו 26)ב( לפקודה, שכן בהתאם להוראות סעיפים 65-ו11ההטבות שבסעיף 

 11יובהר, כי עמדה זו לא תחול לעניין הפסדים הנובעים מהמקורות המנויים בסעיף  לא היה חייב במס.

ביקש הנישום כאמור, בהתאם  11הקבועה בסעיף  במידה ובכל אחת משנות המס שבתקופת ההטבות

 .11מהמקורות המנויים בסעיף  שלא להחיל את ההטבות 11לסעיף 

נכס לאחר תקופת ההטבות  הפסד הון שנוצר בעת מכירת - 8810222 מספרעמדה 

 בידי תושב ישראל לראשונה, תושב חוזר ותיק או תושב חוזר ושמותר בקיזוז

במקרה בו נמכר נכס בידי תושב ישראל לראשונה, תושב חוזר ותיק או תושב חוזר לאחר תום תקופת 

פסד ההטבות ובמכירה נוצר הפסד הון, יש להכיר כהפסד הון המותר בקיזוז רק באותו חלק של הה

שנצמח לאחר תקופת ההטבות וזאת בדרך של חלוקה ליניארית )בדומה לחלוקה הליניארית החלה 

 ((.3)ב()65במקרה של רווח הון לפי סעיף 


