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 לקוחות המשרד אל:



מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מהחברההנדון:
 חשוב לטיפול מיידי!!!



 כללי

 מפנים נוספתאנו לפעם הלב תשומת את מס' הכנסה מס -07/2017חוזר המיסים מיוםרשות

בנ22.8.2017 לפקודתמסהכנסה1)ט3ושאסעיף משיכהמחברה-( בשל מניותמהותי בעל  ,מיסוי

.2017ספטמברלחודששלמשרדנובניוזלטרהועבראשר

 תיקון 235במסגרת סעיף היתר, בין חוקק 1)ט3לפקודה המסדיר לפקודה הטיפול( אופן את

יבמשיכתכספיםמהחברהעלידיבעלהמניותהמהותיבחברהו/אוהעמדתנכסשלהחברהיהמיסו

 בסעיף שנקבע הדין את לפרט זה חוזר מטרת המהותי. המניות בעל של לפקודה1)ט3לשימושו )

,לרבותבנוגעלהוראותהתחולהוהתחילההשונותשנקבעובו.כאמור235במסגרתתיקון

יחול מועד החיוב בתום שנת  ,לגבי משיכה של כספים מחברהמועדאירועהמסבידיבעלהמניות:

את חובות  31.12.2017המס שלאחר שנת המס בה נמשכו הכספים. לפיכך נדרש לפרוע עד יום 

ואת חובות בעל המניות )מעל  31.12.2016( אשר נמשכו עד יום ש"ח 100,000מעל בעל המניות )

או משיכתו  חובהאי פרעון סכום .31.12.2018עד יום  2017ש"ח( אשר נמשכו בשנת  100,000

ואילך  2018 או 2017בדוחות של בעל המניות לשנים תחייב דיווח על דיבידנד ו/או שכר  מחדש

 .בהתאם

המניות בעל לשימוש החברה של נכס העמדת אומנלגבי חפצי או)דירה, טייסות כלי תכשיטים,

ונכסאחר שייט, וכלי זהבאישורועדתהכספים(. יחולמועדהחיובבתוםשקבעשרהאוצרלעניין

 לאחר שנה כל ובתום המניות, בעל של לשימושו הנכס הועמד שבה שנה בואותה למועד עד מכן

הושבהנכסלחברה.

 הוראות מעבר

(נקבעוהוראותמעברבנוגעלמשיכתכספים"הוראות המעבר"-לחוקההתייעלות)להלן96בסעיף

 דירה שאינו נכס כל על דירה. מסוג לנכס ובנוגע לפיאין הוראות מעברמהחברה החיוב וחל

.1.1.2017מיום (לפקודה1)ט3הוראותסעיף

החברהלרשותמלאבאופןהדירהאתלהשיבהמהותיהמניותבעלבחר בטבתג"כיוםעד,

2018בדצמבר31)ט"התשע לפקודה,1ט)3סעיףהוראותעליויחולולא(, השימושבגיןואולם(

הכנסההמהותיהמניותלבעלתיזקף1.1.2017מיוםבדירה 2סעיףלפי 2) ( 10)2או ועדלפקודה(

הענייןלפיהשבתה לפקודה121בסעיףהקבועיםבשיעורים, בגיןהשוקשווימביןהגבוהלפי,

והכול,הנכסבעלותמוכפלכשהואהלוואהלעניין(ט)3סעיףלפישנקבעהשיעוראו,בנכסהשימוש

המהותי.המניותבעלששילםבנכסהשימושבגיןתשלומיםבניכוי

בדירהולהשתמשלהמשיךהמהותיהמניותבעלבחר אתויראולפקודה(1ט)3בסעיףהאמוריחול,

(.2018בדצמבר31ט"התשע).בטבתג"כביוםהחיובמועד



 -2-

 31.12.2016במאזני החברה ליום  חובות בעל מניותיתרת 

( לא יחול על יתרות של משיכות כספים המופיעים במאזני 1)ט3הוראות המעבר קובעות כי סעיף 

השבהיכולותעשה.31.12.2017ובלבד שהכספים הושבו לחברה עד ליום  31.12.2016החברה ליום 

עד עלכספיםשלאהושבו תשלוםמשכורתוכיוצאבזאתלבעלהמניות. גםאגבחלוקתדיבידנדאו

 31.12.2017ליום סעיף 1)ט3יחול ביום יהיה אלו כספים של החיוב ומועד בשנת31.12.2017( .

החיוב,2017 למועד או הכספים להשבת בסעיף,כמוקדם,עד כאמור ריבית לחשב עוד3יש )ט(.

 ליום הכספים יתרת של מקורה אם כי יום31.12.2016נקבע, לפני במשיכות חלקה, או כולה ,

1.1.2013 יום לפני שנמשך החלק לגבי 1.1.2013יחול ערב"משיכה ישנה"–)להלן שחל הדין )

 סעיף את1)ט3תחילת לסווג בנושא, ולפסיקה לנסיבות בהתאם השומה פקיד רשאי כלומר ,)

 המס לשנת שקדמו בשנים משכורת או כדיבידנד הישנה המניות2017המשיכה בעל השיב אם גם

.2017אתיתרתהמשיכותלחברהבמהלךשנת

מיום יתרתמשיכותשנמשכו –ועדלמועדהשבתם1.1.2013לגבי סעיף במסלפי חיוב (1)ט3יחול

לפקודה.

 סיווג ההכנסה

 ההכנסהכדיבידנדעל תסווג ובלבדשבחברהממנהבוצעההמשיכה4)2פיסעיףראשית, לפקודה, )

)ב(לחוקהחברות.302היורווחיםכהגדרתםבסעיף

ובין החברה בין מעביד עובד ומתקיימיםיחסי רווחים, במידהובחברהממנהבוצעההמשיכהאין

.(לפקודה2)2תסווגההכנסהממשיכהבידיבעלהמניותכהכנסתעבודהעלפיסעיף,בעלהמניות

כהכנסה המניות בעל בידי המשיכה תסווג לעיל, כאמור מעביד עובד יחסי מתקיימים לא כאשר

(לפקודה.1)2מעסקאומשלחידעלפיסעיף

 דירת מגורים

 הלב תשומת את מפנים אנו כן לכמו מקרקעין מיסוי ב08/2017חוזר המסים העברתרשות נושא:

לשימוש שהועמדה דירה מנבעל לבעל מהחברה קרובו או מהותי מניות מעבר–יותיה הוראות

.2017לחודשספטמברשלמשרדנובניוזלטרנכלל,אשרלפקודתמסהכנסה(1)ט3לסעיף

משרדנוישמחלסייעבנושא.

 
  חוות דעת או ייעוץ מקצועי.בו למסירת מידע בלבד ואין לראות  זה נועד חוזר

 
 
 

בכבודרב,

 ושות' הולצמן-רוזנבלום
 רואי חשבון


