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 1011 דצמברב 12

 111' גיליון מס –מידעון אשכול המסים 

 1111-ב"התשע, (תיקוני חקיקה)החוק לשינוי נטל המס 

 ,קוראים נכבדים

במסגרת החוק "(. החוק: "להלן) 2166-ב"התשע, (תיקוני חקיקה)פורסם החוק לשינוי נטל המס  1.62.2166ביום 

שינויים אלו מחייבים . לרבות שינויים בשיעורי המס לחברה וליחיד, בוצעו שינוי חקיקה מהותיים בתחום המיסים

, לרבות בחינת האפשרות לחלוקת דיבידנדים, היערכות מהירה נוכח השלכותיהם המשמעותיות על ציבור הנישומים

נעיר כי במסגרת . הקדמת הכנסות ועוד, (מכירה אמיתיתבין אם מכירה רעיונית ובין אם ) למכירת ניירות ערך

₪ נוספים על הכנסה של מליון  2%מס של " )יסףהמס "לא נכללה המלצתה של ועדת טרכטנברג בעניין , וקהח

 .אם וככל שתהיה , החקיקה בנושאהמשך ממליצים להמשיך ולעקוב אחר  ולפיכך אנו, (ומעלה

 :במסגרת החוק שאושרום ילהלן שינויי החקיקה העיקרי

 חברות

  ואילך 2162בשנת  22%וקביעת שיעור מס החברות על  שיעור מס החברותהפחתת המתוכנן ל מתווההביטול. 

 יחידים

 מס הכנסה

  ליחיד על ביותר וקביעת מדרגת המס הגבוהה ת שיעור המס השולי ליחידים תהמתוכנן להפח מתווההביטול

 .ואילך 2162בשנת  84%

 דמי ניכיון והפרשי הצמדה, ריבית, מס על דיבידנד

 שהינו בעל מניות ועל יחיד , 22%-ל 21%-יחיד שאינו בעל מניות מהותי מ בידישיעור המס על דיבידנד  תהעלא

 .וזאת ללא קשר לתקופה שבה נצברו הרווחים המחולקים, 01%-ל 22%-מהותי מ

 מ 6.6.2162שנצמחו החל מיום  ,ן מכשירים צמודיםבגי ,ודמי ניכיון העלאת שיעור המס על הכנסות מריבית- 

 . (בהתאם ליחס התקופות, ליניארית) 22% -ל 21%

על ריבית ( 22%)יחול שיעור המס החדש , 1.62.2166לגבי תוכניות חסכון ופיקדונות שאושרו ונפתחו לפני 

בלי שהמשיכה תהיה , שהופקה או שנצמחה לאחר המועד שבו ניתן היה למשוך סכומים מהתכנית או מהפיקדון

 .כרוכה בהרעת תנאי החיסכון

 ומס שבח רווחי הון מס

 שיעורי המס יחולו על רווח ההון . על רווח ההון הריאלי בידי יחידים 22%-ל 21% -העלאת שיעור המס מ

 .למעט לגבי ניירות ערך סחירים, (בהתאם ליחס התקופות, ליניארית) 6.6.2162הריאלי שנצבר החל ביום 
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  (ליניאריותחלוקה ללא ) 22%של סה בשיעור ימולא שולם בעד רכישתו שמוניטין מלוא רווח ההון במכירת. 

  ימוסה  6.6.2162 -שתבוצע החל בוקרנות נאמנות פטורות ניירות ערך סחירים  תריאלי במכירהרווח המלוא

במידת , עם זאת ועל מנת להימנע. ללא חלוקה בין התקופות, (בידי בעל מניות מהותי 01%) 22%בשיעור של 

במהלך חודש דצמבר  "ורכישה רעיוניתמכירה "לביצוע ניתנת האפשרות , מחיוב במס רטרואקטיבי, האפשר

ולרכוש אותם , במסגרת זו רשאי הנישום למכור נייר ערך הנסחר בבורסה וכן יחידה בקרן נאמנות פטורה. 2166

באותו יום , אותה כמותוהכל ב, באותו אופן שבו מתבצעת עסקה מחוץ לבורסה, באמצעות חבר בורסה, מחדש

ובלבד שמכר את כל ניירות הערך שהיו לו מאותו סוג או כל , מחיר תום יום המסחר לנייר ערך או ליחידהולפי 

 .בכל חשבונותיו ,היחידות שהיו לו באותה קרן נאמנות

ערך הינה חיוב במס של רווח ההון הריאלי שנבע מעליית הערך של אותו נייר  "רעיוניתמכירה ורכישה "משמעות 

וכך ליהנות משיעורי המס המופחתים , רעיונית מבלי שתתקיים מכירה בפועל של נייר הערךעד ליום המכירה ה

 (.לפי העניין, 22%או  21%) 2166החלים על רווח הון ממכירת ניירות ערך בשנת 

( שער הסגירה)ייחשב היום בו תבוצע המכירה הרעיונית ומחירי תום יום המסחר , לצרכי מכירה עתידית, כמו כן

 .כיום הרכישה החדש וכעלות הרכישה החדשה לאותו נייר ערך, וצע מכירה זולפיו תב

 לא ניתן  2162החל משנת  ,כמפורט להלן ,01%בידי בעל שליטה לשיעור של  בשל העלאת שיעור המס על דיבידנד

 .יהא לקזז דיבידנדים בידי יחידים בעלי שליטה כנגד הפסדי הון מניירות ערך

 ת רווח הון בשל ניירות ערך סחיריםביטול האפשרות לבצע פריס. 

  21%במכירת זכות במקרקעין משיעור של  6.6.2162העלאת שיעור המס על השבח הריאלי שנצבר החל מיום 

שיעור המס על השבח שנצבר יעמוד במכירת מניות של איגוד מקרקעין בידי בעל מניות מהותי . 22%לשיעור של 

 .(21%במקום ) 01%על  6.6.2162החל מיום 

  עד , (6616המוחזקים מלפני שנת המס )העלאה הדרגתית של תקרת שיעור המס במכירת נכסים היסטוריים

באופן שעלול להעלות את שיעור המס גם על רווח , (במכירת מניות בידי בעל מניות מהותי 01%) 22%לשיעור של 

 .ההון או השבח שנצבר בשנים קודמות

 הקלות ליחיד

 פעמים הסכום הבסיסי 2-ביטוח לאומי ומס בריאות ל ם דמיהחזרת התקרה לתשלו. 

  תינתן נקודת זיכוי שנים  0בשנת לידת הילד ובשנה בה מלאו לו  – 0בגין ילדים עד גיל  לאבנקודות זיכוי  2מתן

 .נקודות זיכוי 2שבין השנים האמורות יינתנו  ובכל שנה, אחת

  במסגרת חוק מס הכנסה , אם לילדים או אב במשפחה חד הורית –להורה עובד  21%בשיעור של מענק מוגדל

 .שלילי

 ערכות מוקדמתיההצורך ב

עשויה להיות  שכן לשינויים אלה, ומהירה יש צורך בהיערכות מוקדמת לאור השינויים האמורים, כאמור לעיל

תשומת הלב לשני להלן נפנה את . מיסוי רטרואקטיבי של הנישוםלולעיתים אף עה ניכרת על חבות המס השפ

 :היבטים כבדי משקל בהיערכות לקראת כניסתו לתוקף של החוק
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אף אם , 01%תתחייב במס בשיעור של  6.6.2162 -כי חלוקת דיבידנד החל מ, חשוב לחזור ולהדגיש – חלוקת דיבידנד

הימנעות . ילמיסוי בעל גוון רטרואקטיב, קטואדה פ, מביא החוק ךבכ. 2166הרווחים המחולקים נצברו עד שנת 

, מחייבת בחינת האפשרות לחלוקה מיידית של דיבידנדים ,שיעור המס על חלוקת רווחים שנצברו בעברמהעלאה 

כחלק משיקולים  .מימוניות של מהלך זה-בהתחשב בהוראות חוק החברות ותוך שקלול מלוא ההשלכות העסקיות

יזוז הפסדי הון מניירות ערך כנגד הכנסה לא יתאפשר ק 2162יש להביא בחשבון את העובדה שהחל משנת , אלה

 .כאמור לעיל, מדיבידנד

מעבר  ,השיקולים לביצוע או לאי ביצוע של מכירה רעיונית הינם שיקולים מורכבים הכוללים – רעיוניתהמכירה ה

וזאת , המכירה הרעיונית במהותה מבוססת על הקדמת מס, ככלל. שיקולים עסקיים ומימוניים אף ,לשיקולי המס

קיימת כדאיות לתשלום מס בשיעור , על בסיס הנחה זאת. תוך הנחה כי ערכו של נייר הערך הנמכר ימשיך לעלותמ

לטובת יצירת בסיס עלות גבוה לצורך המכירה העתידית שתתחייב בשיעור מס ( לבעל מניות מהותי 22%) 21%של 

 (.לבעל מניות מהותי 01%) 22%של 

ערך מפסיד לצורך קיזוזו מול נייר ערך רווחי משמעותה הימנעות מהקדמת המס מכירה רעיונית של נייר , זאת ועוד

( 22%) 21%יש לזכור כי משמעות הקיזוז הינה ניצול ההפסד מול מכירה המתחייבת במס של , עם זאת. האמורה

שיקולים  יש לשקול, אף לעניין קיזוז הפסד במכירה רעיונית, במילים אחרות(. 01%) 22%במקום מול מס עתידי של 

 .של הקדמת מס אל מול שיקולים של ניצול ההפסד אל מול שיעורי המס הגבוהים

 


