
2017עדכוני חוק במיסוי 

רווחי חברה
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ד"בס



בנכסי החברהומיסוי שימוש של בעלי שליטה יתרות חובה מיסוי 

כפויהרווחי� חלוקת 

2

מיסוי בשיעור מס   �ה רואה כהנסת שכיר "הכנסות שמ–חברת ארנק 
.  מלא ומדורג ולא דו שלבי

)1ט( 3סעי� 

 77סעי� 

א   62סעי� 

עדכוני חוק במיסוי רווחי חברה

:מנחהקבע עקרו"  2017�2018לעמידה ביעדי תקציב  2016ההסדרי� חוק 
).  משיכה אישית(עד לשלב השני יימסו לא , רווחי חברה אשר משמשי� למינו� הכנסות העסק

.דו שלביעוד ממיסוי ולא ייהנו יימסו   שוכבי� בחברה / בפועל נמשכו   למינו� רווחי� שלא משמשי� 
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)  1ט( 3סעי� 

בעלי מניות מיסוי 
חובהיתרות 



  ₪ 000,100 של משיכה קיימת הייתה !התקופה במהל$ :האירוע       

.מאז" תאריכי שני )חודש MAX 24 ,ויו� חודש MIN 12( שנה + שוט� :חיוב היווצרות        

  שלא היתרה על רק המס יחושב ,החיוב מועד קוד� מהסכו� חלק הושב א� :הקלה       

  .)השבה בקיזוז משיכה( .הושבה

.המקורי למועד תחויב חוזרת משיכה :הגבלה      

  מהמועד שנתיי� בתו$ מחדש ונמשכו החיוב מועד עד לחברה שהושבו כספי�"
  א�  למעט ,הושבו לא כאילו מחדש שנמש$ הסכו� גובה עד אות� יראו ,הושבו שבו

."יו� 60 בתו$ והוחזרו פעמי חד באופ+ מחדש נמשכו

  שניה הלוואה לקחת מוטב הא� לבחו" מומל. ,שניה הלוואה לקחת מתכנני� א� :המגבלה לעניי" טיפ

.ראשונה הלוואה להחזיר מכ" לאחר ורק

:  חשבונאית, מעשית

.  יש לבדוק יתרות בעלי מניות בהתא� לדוח תנועות ולא רק יתרה צוברת. א

.FIFOהבחינה הינו . בשני� העוקבות יש לבחו" הא� נלקח שוב. ב

.מ"מע) + ט(3לא לשכוח לצבור ריבית . ג 4

,  מיסוי כל סכו� יתרה שהופיעה בשני תאריכי מאז+



.שני� 4: תקופת הבדיקה לגבי כל סכו� משיכה נעשית על פני

משיכה   � 2שנה +  1שנה 

נטומועד חיוב על משיכה  2שנה סו3 

משיכה נוספת–4שנה +  3שנה 

5

דוגמא מספרית על ציר הזמ+

2017201831.12.201820192020

משיכה  

מעל 

100,000

החזר במהל$ 

השנה

  ארועמועד 

המס

, משיכה חוזרת

  רטרו תמוסה

  הארועלמועד 

בחלקה . משיכה

משיכה חוזרת 

רטרומיסוי 

1,000,000�200,00080,000200,000סכו� משיכה

1,000,000800,000800,000880,0001,080,000משיכה מצטברת

מס במועד  חיוב

00800,00080,000200,000החיוב
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סכומי� שנית+ לנטרל מיתרת החובה

 

לנטרללא נית+ מיתרת החובנית+ לנטרל 

למשל חברת  �כספי� ששול� עליה� מס  עודפי�

בית או חברה משפחתית ששילמה מס על  

ההכנסה

.מוסועודפי� שטר� 

.  לא נית" לנטרלהו+ מניות 

משיכה מבוצעת  . דילול הו" אפשרי רק בבית משפט

א� אי" עודפי� ויש  . מלכתחילה כנגד עודפי� ולא הו"

.  קיימת טיוטה חוזר–אפשרי רק הו" 

)1ט(3

)1(2

יתרות 

זכות

בלבד שמדובר ביתרות  �יתרת בעל מניות 

  5זכות לפרוע עד . (זכות שאינ" לזמ" ארו4

)שני�

שני� 5יתרות זכות לפירעו" מעל 
)1ט(3

)1(

א� יתרת הזכות שנוכתה נמשכת  : הגבלה

לכאורה כמי" משיכה (י בעל המניות "ע

יבוטל הקיזוז  (!)   בתו4 שנה וחצי)  חוזרת

למועד הניכוי   רטרושבוצע ויתוק" החיוב 

בשונה מבחינה של  (. מועד החיוב–

).משיכה חוזרת עד שנתיי�

יתרות זכות של זכאי� אחרי�
)1ט(3

)5(

הלוואה 

 מתאגיד

הלוואה מבנק שבעל מניות מוש4 אותה  

BTB�  4ללא ערובה של   �יו�  60תו

תו4 כיסוי מלוא עלויות   �החברה 

:  כלומר. (לא יראו כמשיכה, המימו"

)  החברה רק צינור

, הלוואה שאינה מבנק: כל הלוואה שאינה עונה לכללי�

שבעל המניות מש4 , הלוואה מבנק שהחברה ערבה לה

.שהחברה נושאת בריבית, יו� 60אחרי 

)1ט(3

)6)(2(



  לפי מהותי "זכויות בעל" הכוונה אול� "מניות בעל" החוק נוסח )1)(1ט(3 •

.קרובו כולל +10% � 88 סעי3

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

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

)יחשב לא לכאורה ספציפי שעבוד ללא כללי מכתב

שקופה חברה למעט( .למשיכה תחשב לא לחברה מחברה הלוואה )9)(1ט(3 •

 )ספק קיי� LLS לעניי" .בית או משפחתית –

 תבדק חברות ממספר משיכה .חברה לפי ולא נישו� לפי הבדיקה :עמדה•

.במאוחד
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הוראות נוספות והדגשי�



)30%(דיבידנד   יש עוד� א� 

)מס אישיותמדרגות (הכנסה מעסק / כשיש יחסי עובד שכר  א� אי+ עוד� 

  אי" דיבידנד א� :כלומר .לחברה כהוצאה תחשב ,ליחיד ההכנסה שנחשבת מקרה בכל∗

  .)הכנסה ליצור מוכרת בהוצאה מדובר הא� לבחו" יש( הוצאה יש שכר א� ,הוצאה

  לזכור יש )הלאה וכ" נכה ,זיכוי נקודות ,מס מדרגות( כשכר למשיכה עדיפות קיימת א�∗

!בפועל אמת בזמ" דווח לבצע

  נותרו שכר הוצאת נטרול אחרי ג� הא� – מספרית לבחו" יש האפשרויות בי" בשילוב∗

.דיבידנד חלוקת המאפשרי� עודפי�

  .מ"מע)+ט(3 ריבית צוברת היתרה .להמתי" כדאי לא ,כדיבידנד משיכה עדיפות קיימת א�∗

.נטו סכו� מהווה המשיכה סכו� .גילו� גורר החברה י"ע המס תשלו� כי לזכור∗

.המניות בעלי לכלל חלוקה גוררת מניות לבעל דיבידנד חלוקת  ∗

8

?שיעור המס
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)  1ט( 3סעי� 

בעלי מניות מיסוי 
שימוש בנכס



.אחד מאז" בתארי4 מופיע )חודש 12 מקסימו�( שנה בסו� :חיוב מועד       

  מחיר הנכס ער4 או שוק ער4 –שניה� מבי+ כגבוה :הנכס ער$ חיוב שווי       

.)הפחת בתוספת מקרקעי" מיסוי חוק לפי הרכישה שווי יתרת( מלא מקורי

   ,שנה בסו3 הנכס בער4 האישי לחיוב בנוס3 :בנכס השימוש חיוב שווי      

  .שניה� מבי" כגבוה )ט(3 ריבית או שכירות שימוש של שנתי חיוב יבוצע

.השימוש עבור המניות בעל ששיל� תשלומי� ינוכו מהחיוב

  מקרקעי" ממיסוי יותר רחבה הגדרה – המכר לחוק כהגדרתה – דירה       

)'וכו בדירה חדר ג� יתכ"(

50% מעל –שימושו עיקר       

10

מיסוי ער$ נכס  
המניות  של בעל הפרטי� עיקר השימוש לצרכיו  �דירה כלי טיס וכלי שיט 

!  מיסוי בכל מצב–אומנות ותכשיטי� חפצי 



:הדגשה

  )10(2 ריבית/מעסק להכנסה תחשב –ריבית או / שכירות –בנכס משימוש הכנסה

  כא" החוק( .מוגבל מס מדיבידנד כהכנסה ולא !מלאות מס מדרגות –)2(2משכר או

  ומתאפשר מפורשת התייחסות אי" ש� )ט(3 מסעי3 בשונה ,מפורשות זאת הבהיר

)כדיבידנד לראות

:הנכס מער4 לנטרל שנית" סכומי�

  המכירה שווי .ב .רכישה ממס פטור .א 31.12.2018 עד מכירה –  שעה הוראת

.פחת בניכוי רכישה שווי או שוק מחיר יהיה
11

הדגשי�

לא נית+ לנטרלנית+ לנטרל

)1)(ב)(6)(1ט(3יתרות זכות אחרי�בעלי המניות יתרתזכות יתרת

הלוואה מתאגיד
מתאגיד שכנגדה שעבוד קבוע של   הלוואה

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



  בניכוי )פחת ללא שווי ,שוק מחיר( הנכס ער4 מחדש לבחו" יש שנה מדי

  שחויב הסכו� בניכוי ,המתקבלת הדלתא .זכות ויתרות מתאגיד הלוואה

  .זו לשנה תחויב ,קודמת בשנה
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דוגמא מספרית בפרקטיקה

20172018

2,100,0002,100,000שווי לחיוב

1,500,0001,400,000משכנתא

600,000700,000יתרה לחיוב

600,000100,000דלתא לחיוב בשנת הדוח

84,00084,000כגבוה) ט3או (שווי שכירות : בנוס3
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נכסכספית משיכה

–העוקבתבתו� שנת המס של השנה מועד החיוב

דוחות 2מופיע ב 

�המס שנתבתו� 

דוח כספי   1 הופעה ב

/  התקופה שבה חוב 

יחושב  –שימוש חוזר 

למועד החיוב רטרו

שלוש שני�בתו4   שנתיי�בתו4 

.דוחות 4תקופת בדיקה  הכלס4 

סכו�  
במהל4  <  100,000משיכה לכל הפחות 

אי" התייחסות לסכו�התקופה

קיזוז יתרת זכות בעל  

מניות

שני� וכי  5הדגשה כי מדובר ביתרת זכות עד 

שנה 1.5לא מש4 אותה בתו4 
כל יתרת זכות

לא מצוי"  "קרובו"או י קרוב"ע

במישרי" ובעקיפי"לא מצוי"בעקיפי+

)1ט( 3טבלת סיכו� סעי� 
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א 62סעי� 
חברות ארנק



הכנסה מעסק לפי מדרגה אישית / הסעי� בא להסדיר הכנסה שמהותה כשכר �

.  וכוולא שרות של חברה הנהנה ממיסוי דו שלבי קיזוז הפסדי� 

  )1)(א(א62'ס "משרה נושא" שרותי מת+ או ניהול חברת –אחד סוג

)2)(א(א62'ס – עבודה שירותי הנותנת חברה   שני סוג

:חלוטות חזקות נקבעו מורכבות בבחינות צור4 למנוע מנת על

  .)ומעלה 70%( אחד מרכזי ממקור מתקבל השרות1.

  וקרובו אד�( עובדי�  4 �מ פחות של צוות– עובדיו או המניות בעל י"ע מבוצע השירות2.

  בחלק ועובד מועסק חצי נחשב ליו� שעות �4מ פחות עובד ,אחד למועסק נחשב

.)היחסי החלק פי על יחשב מהשנה

.2013 משנת רטרו התקופה מניי" .שני� 4 של תקופה מתו4 לפחות חודשי� 30 במש34.

  הגביה רק בפועל אול� � לקוחות של רב למספר שרות שנות" שגור� נקבע :10/2017 מיוחד חוזר

  המפורשת הכוונה :ארנק חברת של להגדרה להיכנס שלא יכול עדיי" � אחד גו3 י"ע במרוכז נעשית

  לקוחות – אומ+ .ב .מרכסית ביטוח מחברת תקבול ,רבי� לקוחות .ביטוח סוכ+ .א :ל הינה בחוזר

.הקופה של הלקוחות –ארנק לחברת יחשב � ח"קופ של רופא לעומת .מאמרג" מרוכז תקבול ,רבי�
15

חברת מעטי� בשליטת� של חמישה בני אד� לכל היותר–חברות ארנק 
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77סעי� 
כפויהחלוקת רווחי� 



)  בעלי� 5עד (מעטי� חברת •

מסלפחות מתו4 רווחיה לשנת  50%חילקה דיבידנד בשיעור של לא •

הפלוניתשני� לאחר שנת המס חלפו חמש •

חדשי�שקלי�  חמישה מיליו+הנצברי� עולי� על רווחיה •

וכי תוצאת  , בידה לחלק רווחיה או חלק מה� בלי להזיק לקיומו ולפיתוחו של עסקהיש •

מסהחלוקה היא הימנעות ממס או הפחתת �אי

לאחר שהופחת מה� סכו�  , מרווחיה לשנת המס 50%בחלק של עד ינהג השומה פקיד •

שלא  ובלבד , כאילו חולקו בתור דיבידנדי�, הדיבידנד שחילקה מרווחי אותה שנת מס

חדשי�שקלי� מיליו+ משלושה יפחתו רווחיה הנצברי� 
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חלוקת רווחי� בכפיה



?שאלות
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