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ד"בס  



שימוש  של בעלי שליטה וכן מיסוי יתרות חובה עוסק במיסוי 
 בנכסי החברה

 כפויהבחלוקת רווחים עוסק 
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חברת  –הכנסות חברה המבטאות בפועל הכנסה מיגיעה אישית 
 מיסוי בשיעור מס מלא ולא דו שלבי –ארנק 

 (1ט) 3סעיף 

  77סעיף 

 א   62סעיף 

 

 עדכוני חוק במיסוי רווחי חברה
 
 
 

 קבע עקרון מנחה   2017-2018לעמידה ביעדי תקציב  2016ההסדרים חוק 
 :מיסוי רווחי חברהלעניין 

 (.  משיכה אישית)עד לשלב השני  ימוסולא , רווחי חברה אשר משמשים למינוף הכנסות העסק
ולא ייהנו ממיסוי דו  ימוסו –" שוכבים בחברה"נמשכו בפועל או –רווחים שלא משמשים למינוף 

 .שלבי
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 (  1ט) 3סעיף 
בעלי מניות מיסוי 

 חובהיתרות 



 

 

 

   .שנה + שוטף :חיוב מועד       

 .מאזן תאריכי שני (חודש 24 מקסימום ,ויום חודש 12 מינימום)

 

  על רק המס יחושב ,החיוב מועד קודם מהסכום חלק הושב אם :הקלה       
   .(השבה בקיזוז משיכה כלומר) .הושבה שלא היתרה

 

 .המקורי למועד תחויב חוזרת משיכה :הגבלה       
 

  מהמועד שנתיים בתוך מחדש ונמשכו החיוב מועד עד לחברה שהושבו כספים" 
  למעט ,הושבו לא כאילו מחדש שנמשך הסכום גובה עד אותם יראו הושבו שבו 
 ."יום 60 בתוך והוחזרו פעמי חד באופן מחדש נמשכו אם 
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אם , מיסוי כל סכום יתרה שהופיעה בשני תאריכי מאזן
 ח"ש 100,000קיימת משיכה של  היתהבמהלך התקופה 



 

 

 .שנים 4: תקופת הבדיקה לגבי כל סכום משיכה נעשית על פני

משיכה  / מועד חיוב על משיכה נטו  2סוף שנה /  2שנה +  1המשיכה בשנה 
 .4שנה +  3נוספת שנה 
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 דוגמא מספרית על ציר הזמן

 

2017 2018 31.12.2018 2019 2020 

משיכה  
מעל 

100,000 

החזר במהלך 
 השנה

   ארועמועד 
 המס

, משיכה חוזרת
  רטרו תמוסה
   הארועלמועד 

בחלקה . משיכה
משיכה חוזרת 

 רטרומיסוי 

 200,000 80,000 0 200,000- 1,000,000 סכום משיכה

 1,080,000 880,000 800,000 800,000 1,000,000 משיכה מצטברת

מס במועד  חיוב
 200,000 80,000 800,000 0 0 החיוב
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 סכומים שניתן לנטרל מיתרת החובה
 

  

 ניתן לנטרל  
 מיתרת החוב

 לנטרללא ניתן 

למשל חברת  -כספים ששולם עליהם מס   עודפים
בית או חברה משפחתית ששילמה מס על  

 כלל ההכנסה

 2(1()1ט)3 מוסועודפים שטרם 

 )*( הון מניות 

יתרות 
 זכות

בלבד שמדובר ביתרות  -יתרת בעל מניות 
  5זכות לפרוע עד . )זכות שאינן לזמן ארוך
 (שנים

 (1()1ט)3 שנים 5יתרות זכות לפירעון מעל 

אם יתרת הזכות שנוכתה נמשכת  : הגבלה
יבוטל  )**(   בתוך שנה וחציי בעל המניות "ע

למועד   רטרוהקיזוז שבוצע ויתוקן החיוב 
 .  מועד החיוב –הניכוי 

 (5()1ט)3 יתרות זכות של זכאים אחרים

הלוואה 

  מתאגיד

 BTBהלוואה מבנק שבעל מניות מושך אותה 
תוך  -ללא ערובה של החברה  -יום  60תוך  -

לא יראו  , כיסוי מלוא עלויות המימון
 (  החברה רק צינור: כלומר. )כמשיכה

:  כל הלוואה שאינה עונה לכללים
הלוואה  , הלוואה שאינה מבנק

שבעל  , מבנק שהחברה ערבה לה
,  יום 60המניות משך אחרי 

 .שהחברה נושאת בריבית

 (2()6()1ט)3



 
 

 

  .המניות בעל של כספי במקור שמדובר אף על - לנטרל ניתן לא מניות הון )*(
  מבוצעת שמשיכה המיסים רשות עמדת .משפט בבית רק אפשרי הון דילול

  קיימת לא -  הון רק ויש עודפים אין אם .הון ולא עודפים כנגד מלכתחילה
 ...ברורה עמדה

  של מבחינה בשונה זאת .כספי דוח מועד ללא ,וחצי שנה של בחינה )**(
 .שנתיים עד חוזרת משיכה

 

 

 

7 

 החובהסכומים שניתן לנטרל מיתרת 
 הדגשים



 
 

 

 :לא לשכוח

 מוכרתמדובר בהוצאה האם...? 

 דיבידנדחלוקת וניתן לבצע עודפים נותרו נטרול ההוצאה האם אחרי? 

 נטומהווה את הסכום המשיכה . גילוםי החברה גורר "המס עתשלום. 

 דיבידנד לבעל מניות גוררת חלוקה לכלל בעלי המניותחלוקת. 

מ"מע(+ט)3ריבית היתרה צוברת . לא כדאי להמתין, אם קיימת עדיפות משיכה כדיבידנד.  

 :הדגשים

3(1()1ט) קרובו כולל +10% 88 סעיף לפי "זכויות בעל" הכוונה "מניות בעל" החוק נוסח. 

3(1()2()1()1ט) משיכה תחשב "בהשאלה" נכס קבלת. 

3(2()2()1()1ט) למשיכה תחשב מחברה ובטוחה ערבות קבלת.   

3(9()1ט) למשיכה תחשב לא לחברה מחברה הלוואה. (שקופה חברה למעט.LLS  -ספק)   
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 ?המיסוי
(יסף 3%+ 30%)דיבידנד  -אם יש עודף   

(מדרגות מס אישיות)מעסק / שכר כשיש יחסי עובד מעביד  –אם אין עודף   
. הוצאה בחברהאם שכר יש , אם דיבידנד אין הוצאה  
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 30.9.2017תקפה עד   -הוראת שעה

  תחויב 2016 שנת וכולל עד שנצטברו רווחים בגין דיבדנד משיכת :ההטבה
 ...3% יסף מס + 30% ולא בלבד 25% של מופחת במס

  השנים משכר הבאות בשנתיים לפחות יכול לא המניות בעל שכר :מגבלה
  .הקודמות
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 (  1ט) 3סעיף 
בעלי מניות מיסוי 

 שימוש בנכס



 

 

 

 בתאריך מופיעה היתרה - (חודש 12 מקסימום) .שנה בסוף :חיוב מועד       
 .אחד מאזן

 הנכס ערך או שוק ערך – שניהם מבין כגבוה :הנכס ערך חיוב שווי       
 בתוספת מקרקעין מיסוי חוק לפי הרכישה שווי יתרת) מלא מקורי מחיר

 .(הפחת

  יבוצע  ,שנה בסוף הנכס ערך לחיוב בנוסף :בנכס השימוש חיוב שווי      
  מהחיוב .שניהם מבין כגבוה (ט)3 ריבית או שכירות - שימוש של שנתי חיוב
 .השימוש עבור המניות בעל ששילם תשלומים ינוכו
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 מיסוי ערך נכס  
 המניות  של בעל הפרטים עיקר השימוש לצרכיו  -דירה כלי טיס וכלי שיט 

 !  מיסוי בכל מצב –אומנות ותכשיטים חפצי 



 

 

גם יתכן) מקרקעין ממיסוי יותר רחבה הגדרה – המכר לחוק כהגדרתה – דירה  
 ('וכו בדירה חדר

50% מעל – שימושו עיקר 

ריבית/מעסק להכנסה תחשב – ריבית או / שכירות – בנכס משימוש הכנסה  
  .מוגבל מס מדיבידנד כהכנסה ולא !מלאות מס מדרגות –(2)2 משכר או (10)2
  התייחסות אין שם (ט)3 מסעיף בשונה ,מפורשות זאת הבהיר כאן החוק)

 (כדיבדנד לראות ומתאפשר מפורשת

הנכס מערך לנטרל שניתן סכומים. 

 

 

 

המכירה שווי .ב .רכישה ממס פטור .א 31.12.2018 עד מכירה – שעה הוראת  
 .פחת בניכוי רכישה שווי או שוק מחיר יהיה
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 הגדרות והדגשים

 לא ניתן לנטרל ניתן לנטרל

 (1()ב()6()1ט)3 יתרות זכות אחרים בעלי המניות יתרת זכות יתרת

 הלוואה מתאגיד
מתאגיד שכנגדה שעבוד קבוע של   הלוואה

 הדירה
 (2()ב()6()1ט)3 הלוואה שאינה עונה לכללים



 
 

  בניכוי (פחת ללא שווי ,שוק מחיר) הנכס ערך מחדש לבחון יש שנה מדי
  שחויב הסכום בניכוי ,המתקבלת הדלתא .זכות ויתרות מתאגיד הלוואה

   .זו לשנה תחוייב ,קודמת בשנה
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 דוגמא מספרית בפרקטיקה

2017 2018 

 2,100,000 2,100,000 שווי לחיוב

 1,400,000 1,500,000 משכנתא

 700,000 600,000 יתרה לחיוב

 100,000 600,000 דלתא לחיוב בשנת הדוח

 כגבוה( ט3או )שווי שכירות : בנוסף

 

84,000 84,000 
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 (  1ט) 3סעיף 
בעלי מניות מיסוי 

 טבלת סיכום
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 נכס כספית משיכה

  –בתום שנת המס של השנה העוקבת  מועד החיוב
 דוחות 2מופיע ב 

 -המס שנתבתום 
 דוח כספי   1 הופעה ב

/  התקופה שבה חוב 
יחושב   –שימוש חוזר 

 למועד החיוב רטרו

 שלוש שניםבתוך    שנתייםבתוך 

 .דוחות 4תקופת בדיקה  הכלסך 

 סכום  
במהלך  ₪  100,000משיכה לכל הפחות 

 אין התייחסות לסכום התקופה

קיזוז יתרת זכות בעל  

 מניות

שנים וכי  5הדגשה כי מדובר ביתרת זכות עד 
 שנה 1.5לא משך אותה בתוך 

 כל יתרת זכות

 לא מצוין   "קרובו"או  י קרוב"ע

 במישרין ובעקיפין לא מצוין בעקיפין

 טבלת סיכום



 

 ?שאלות
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