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 81יולי 6182
לכבוד
עו"ד טליה דולן-גדיש ,היועצת המשפטית למינהל הכנסות המדינה ,משרד האוצר
עו"ד אסי מסינג ,היועץ המשפטי בפועל ,משרד האוצר
הנדון :נייר עמדה בנושא תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס') ,התשע"ו7456-

נכבדי,
בשם עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק אנו מתכבדים להגיש את עמדתנו כתגובה לתזכיר חוק
לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס') ,התשע"ו.6182-
אנו מברכים על הצעת החוק ומאמינים כי בשלה השעה לעגן בחקיקה הסדרים ראויים שיקדמו את
כלכלת ישראל בהיבט תאגידי חשוב זה.
תהליך הכנת ניירות העמדה על ידנו ,משתף את הדרג המקצועי הבכיר ביותר בחברות בישראל
( CFOsהחברות המובילות במשק) .התהליך פתוח ורב משתתפים ובמהלכו נסקר הנושא שבנדון,
מתקיים דיון עומק בו מועלות נקודות מרכזיות לנייר העמדה ,והוא נשלח להערות ותגובות כלל
החברים לגיבושו של הנייר הסופי המוצג בפניכם .כך שנייר העמדה שבפניכם הוא המצרף המקצועי
של כלל המשק על ענפיו השונים.

נשמח להוסיף ולפרט עוד ככל שתרצו.

בברכה,
מיכל קורן ,עו"ד (חשבונאית)
מנהלת עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק

העתקים:
חברי העמותה
נייר עמדה זה גובש ע״י העמותה לאחר התייעצויות החברים המשתתפים במסגרות הדיון השונות.
אין בנייר זה משום ייצוג עמדתו של כל חבר וחבר באופן אישי.
ע"ר מס' 854865085
רח' פנחס רוזן  57תל-אביב
טל'  03-8540888פקס 03-8554755
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נייר עמדה בנושא תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס') ,התשע"ו7456-
עיקרי הערות לתזכיר החוק
 .8התייחסות לפי סעיפי החוק
 .8.8מגבלות המוטלות על בעלי המניות של החברה הרוכשת :קיים קושי להטיל מגבלות
על בעלי המניות של החברה הקולטת ,מאחר שהם לא הנהנים הישירים מהפטור
במיזוג ,אלא בעלי המניות בחברה המתמזגת/הנעברת.
 .8.6תחולת החוק – אנו ממליצים כי החוק יחול על כל שינויי המבנה אשר ביום כניסת
החוק לתוקף טרם סיימו את תקופת המגבלות ,והתקופה תימדד לפי הדין החדש.
 .8.1סעיף  1לתזכיר חוק (סעיף 811ב לפקודה) – הנו סעיף אנטי תכנוני ולא ברור.
 .8.1סעיף  1לתזכיר חוק (סעיף 811ג לפקודה):
.8.1.8

בהתאם לסעיף 811ג(()8א) לפקודה ,אין בסעיף זה תיקון לפי הצעת
החוק ,שכן התנאי להחלת הסעיף בפטור ממס הוא שהמיזוג נעשה
לתכלית עיסקית .לפי פרשנות רשויות המס לשתי החברות המתמזגות
צריכה להיות פעילות עיסקית .לעיתים חברה מעוניינת למזג חברה שיש
בה נכס בלתי מוחשי הקשור לפעילות העיסקית של החברה ,גם אם אין בה
עובדים .יש להבהיר כי גם מיזוג כזה ייחשב מיזוג פטור שהרי אין ספק
שהמיזוג נעשה לתכלית עיסקית ועל מנת לאפשר שימוש בנכס הבלתי
מוחשי של החברה האחרת ביתר קלות.

.8.1.6

סעיף  )6(1לתזכיר חוק :מוצע שלא להטיל מגבלה שזכויותיהם של
המעבירים לאחר הכנסת כסף או נכסים לתוך החברה לא יפחתו מ ,62% -
כפי שמוצע במיזוג בין בת לאם (כלומר גם ב – 811א811 ,ב811 ,ב רגיל
שאינו בין בת לאם).

.8.1.1

סעיף  )2(1לתזכיר חוק :יש לאפשר תחולת ס' 811ח לאחר שינוי מבנה,
שכן ישנה ירידה להחזקה של  ,62%ולכן מומלץ לאפשר זאת שכן זהו אחד
מהמסלולים השימושיים עבור סקטור ההיי טק.

.8.1.1

בהתאם לתיקון המוצע בסעיף 811ג(()1א) יקבע כי במהלך התקופה
הנדרשת לא יפחתו זכויותיהם של בעלי הזכויות בחברות מ 62%-מהזכויות
בחברה הקולטת .לא ברור מהנוסח המוצע מה הדין לגבי בעלי עניין
בחברות ציבוריות .דוג' – בחברה ציבורית יש שני בעלי עניין שמחזיקים
 86%כל אחד .מה דינם לאחר המיזוג? האם הם יכולים למכור מניות עד
לאחזקה של  62%מהמניות שהחזיקו?

 .8.2סעיף  )1(2לתזכיר חוק (סעיף 811ד לפקודה)  -שגוי במהותו – הרכישה יכולה
להתבצע גם ע"י בעלי מניות או החברה המעבירה .זה היה הנוסח לפני התיקוןץ מדוע
רק בגדר של רכישה "עצמית" של הקולטת?
 .8.2סעיף  2לתזכיר חוק (סעיף 811ו לפקודה)  -התיקון לא ברור.
 .8.1סעיף  1לתזכיר חוק (סעיף 811ח לפקודה) :סמכות זאת שניתנת למנהל מנוצלת
לרעה בשנים האחרונות כאשר המנהל דורש כמעט אוטומטית פריסה ארוכה יותר של
נייר עמדה זה גובש ע״י העמותה לאחר התייעצויות החברים המשתתפים במסגרות הדיון השונות.
אין בנייר זה משום ייצוג עמדתו של כל חבר וחבר באופן אישי.
ע"ר מס' 854865085
רח' פנחס רוזן  57תל-אביב
טל'  03-8540888פקס 03-8554755

עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק הינה ארגון שלא למטרות רווח ,המיועד לשפר את הדיאלוג שבין החברות הפועלות
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ניצול ההפסדים ,לעיתים אפילו עד כדי  82שנה מבלי שהחוק ידרוש ממנו להצדיק
אמפירית את הסיבה לדחייה מעל ל 2-שנים הקבועות בחוק .על כן מוצע להוציא את
הכח השרירותי הזה מידי פקידי השומה בכלל.
 .8.1סעיף  )8(81לתזכיר חוק (סעיף 811כ לפקודה):
.8.1.8

סעיף זה עומד בסתירה להגדרה של "מיזוג בדרך של החלפה" בסעיף 811
– שם הדרישה להעברה של לפחות  11%בנעברת (מצריך תיקון גם
בהגדרה שם מבחינת נוסח) ,לעומת זאת בתיקון ישנה דרישה של - 811%
זוהי טעות קריטית והינה בניגוד למיזוג סטטוטורי שם ניתן לחייב מיזוג
מבחינה משפטית ,כאשר בהחלפה לא תמיד ניתן לחייב ולכן נקבע לפחות
.11%

.8.1.6

בכל חלק ה 6לפקודה ("שינוי מבנה ומיזוג") התיקון הוא להחזקה מינימלית
של  62%ואילו בסעיף 811כ עולה הדרישה ל - 28%-לא ברור מדוע
הועלתה הדרישה.

.8.1.1

מס הכנסה מאפשר מיזוג בדרך של החלפת מניות עם שלד בורסאי לפי
סעיף 811כ ,אך לא במצב של מיזוג רגיל בין החברות ,היות שבחברה האם
אין פעילות עסקית .הואיל ומטרת המיזוג הינה לחסוך בעלויות ,והואיל וניתן
לאשר מיזוג על דרך החלפת מניות לפי סעיף  811יש לאפשר גם אישור
מיזוג רגיל ,שהרי אין שוני במהות ,בפרט בהינתן שמטרת תזכיר החוק
הינה מתן פיתרון לבעיות עסקיות.

 .8.1סעיף  )1(86לתזכיר חוק (סעיף 811ב לפקודה) –אין למחוק סעיף זה (שכעת הוא
תיבה ריקה) אלא יש לשנות את הדרישה בו מ"נכס בר פחת" ל"נכס" .שינוי זה
יאפשר שינויי מבנה בהם מספר יחידים בעלי נכסים שונים מתארגנים במסגרת חברה
משותפת.
 .8.81סעיף  )6(81לתזכיר חוק (סעיף 811ג לפקודה):
 .8.81.8מוצע כי אחרי "המחזיקה" יבוא "בין במישרין ובין בעקיפין" .תיקון זה יש
לבצע גם בתקנות מס הכנסה (מיזוג חברות המחזיקות זו בזו) ,ברישא של
תקנה .8
 .8.81.6כיום ניתן לרדת בהחזקות החברה האם בחברה הבת עד  ,62%בסעיף
811ג' .מוצע לאפשר (כשם שמאפשרים בכל חלק ה 6לפקודה) לדלל את
החזקות חברת האם בחברה הנעברת (סעיף 811ג(א)( ))1ל.62%-
 .8.88סעיף  )1(81לתזכיר חוק (סעיף 811ד לפקודה) – מוצע לאפשר ביצוע 811ח אחרי
חלק ה.6
 .8.86סעיף  ,)2(,)1(81סעיף  )1(,)1(82לתזכיר חוק (סעיף 811ה(ג) לפקודה)  -הקשחת
תנאים :לא ברור מדוע מבוקש בהצעת חוק זו לחוקק תנאים נוספים בעת שינוי מבנה
לעניין מגבלת קיזוז הפסדים לאחר  ,811במקום שנתיים  2 -שנים לפחות.
 .8.81סעיף  81לתזכיר חוק (סעיף 811ז לפקודה)  -כאשר ישנה הפרה למעשה הנכס לא
יעבור בפטור ועל כן סעיף 811ה(ג) לא יכול לחול .על כן תיקון זה שגוי בעיקרו.
 .6נושאים נוספים אשר מוצע לבחון במהלך הכנת הצעת החוק:

נייר עמדה זה גובש ע״י העמותה לאחר התייעצויות החברים המשתתפים במסגרות הדיון השונות.
אין בנייר זה משום ייצוג עמדתו של כל חבר וחבר באופן אישי.
ע"ר מס' 854865085
רח' פנחס רוזן  57תל-אביב
טל'  03-8540888פקס 03-8554755
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 .6.8הקלה בדרישת יחסי גודל במיזוג -בתזכיר החוק מוצע לבחון שינוי יחסי גודל מ8:1-
ל .8:1-היות שהמטרה הינה לפתור חסמים בעסקאות היי-טק ,מוצע לשקול את ביטול
יחסי השווי ,על מנת לאפשר עסקאות החלפת מניות ברכישה של סטרט-אפים על ידי
חברות גדולות אך לא ציבוריות (בעסקאות של החלפת מניות) .כמו כן ,במקרים אלה
אין רלוונטיות למגבלות המוטלות על בעלי מניותיה של החברה הקולטת/הרוכשת .אנו
רואים חשיבות עליונה לתקן תיקון זה במקביל לתיקון הצעת חוק זו.
 .6.6שינוי מועד מיזוג/פיצול  -אנו רואים חשיבות עליונה לתקן תיקון זה במקביל לתיקון
הצעת חוק זו.
 .1המלצות לתיקונים שלא בהצעה:
 .1.8הקלה בהגדרת חברה האם – מוצע לבחון מתן הקלה לחברה אם לפי סעיף
811ג(א)( )8כך שתכלול חברה המחזיקה בכל זכויות בחברה המעבירה בין במישרין
ובין בעקיפין .באופן זה ניתן יהיה לבצע באופן פשוט וקצר יותר העברות מניות
לדוגמא בין חברה סבתא -נכדה או סבתא -נינה.
 .1.6סעיף  811לפקודה:
.1.6.8

הגדרת "מיזוג" פסקה ( -)6מוצע לשנות ":לעניין 811כ העברת זכויות ...
לחברה אחרת ובלבד שלאחר העברה מחזיקים לפחות ."...11%

.1.6.6

מוצע לשנות את הגדרת "זכות בחבר בני אדם" – זוהי הגדרה מסורבלת
שלא מתאימה לסט ההקלות החדש.

 .1.1מוצע לראות בחברת החזקות ללא פעילות ככזו הניתן לעמידה בתנאי ניהול ותפעול
מאוחד של עסקיהן .כשנקודת המוצא הינה כי חברה איננה צריכה לשלם מס על
ביטול שרשורים וכפילויות.
 .1.1סעיף 811יג לפקודה  -מוצע להוריד את הדרישה לאישור מנהל בסעיף 811יג.
 .1.2סעיף 811יד לפקודה  -מוצע כי בסעיף זה כי מקדמות עודפות עוברות לחברה
הקולטת.
 .1.2סעיף 811א לפקודה  -מוצע להבהיר כי כאשר מדובר בהעברת נכס מחברת אם
לחברת בת בבעלות מלאה אין צורך בהקצאת מניות תמורת הנכס.
 .1.1סעיף 811ב(א) לפקודה – מוצע לאפשר העברת זכויות בשותפות לחברה ע"י הוספה
ברישא של אופציה זו .כרגע 811ב מדבר על נכסי השותפות מומלץ לאפשר העברת
זכויות בשותפות.מוצע כי במצב בו מבוצעים מספר מהלכים מקבילים על מנת להביא
למבנה הרצוי תהיה חפיפה של התקופות והמגבלה תהיה רק לשנתיים ולא יותר.
היום כאשר רוצים לבצע מספר מהלכים מקבילים לשינוי מבנה – למשל העברת
נכסים והעברת מניות ישנה מגבלה לביצוע שינוי מבנה נוסף של שנתיים על כל
מהלך .על כן מוצע שינוי זה.
 .1.1סעיף 811ג לפקודה  -פוטר ממס את מכירת המניות ,אך לא פוטר ממס את
הדיבידנד שמתרחש באותו מהלך .לפיכך קיימת בעיה בהנפה לחברה זרה (מה שלא
קיים בהנפה מישראלית לישראלית לאור (862ב)) .לפיכך מוצע להסדיר את הנושא
בחקיקה על ידי קביעת פטור על הדיבידנד והסדר נאמנות על המניות המועברות.
 .1.1סעיף 811ח לפקודה :ביטל הצורך באישור המנהל גם לעניין 811ח (החלפת מניות)
כפי שמוצע בתזכיר החוק לגבי 811כ (החלפת מניות).
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 .1.81הארכת התקופות ב811-ח בעת קיום נסיבות מיוחדות :כגון חוסר מסחר או מסחר דל
ולא מייצג של המניה ,או חוסר יכולת מעשית למכירת המניות.
 .1.88המצב היום הוא כי במקרים בהם חברה השקיעה בחברה מזכה לפי סעיף 68
להוראת השעה – "תעשייה עתירת ידע" אין באפשרותה למזג את החברה הנרכשת
במשך  2שנים .במקרה של רכישת חברה בתחום פעילות משלים ,אין סיבה למנוע
מהחברה הנרכשת להתמזג עם החברה הרוכשת ולהמשיך ולפתח את פעילותה
במסגרת החברה הרוכשת .מגבלה זו יוצרת סרבול מיותר וקושי לתפעל את שתי
החברות בנפרד.
 .1.86מוצע להקל בהגדרת חברה מחזיקה בתקנות מס הכנסה (מיזוג חברות המחזיקות זו
בזו) ,התשנ"ה ,8112 -כך שתכלול חברה המחזיקה בזכויות בחברה המוחזקת בין
במישרין ובין בעקיפין .באופן זה ניתן יהיה לבצע באופן פשוט יותר מיזוג בין חברה
סבתא -נכדה או סבתא  -נינה.
 .1.81מוצע לבטל את הדרישה לאישור מראש בתקנות המקלות ביחסי גודל וכיוצ"ב כחלק
מתהליך ויתור על דרישות מעין זו בכלל החקיקה המתפתחת בעת זו.
 .1חברות נדלן:
 .1.8כללי :בתזכיר החוק ובדברי ההסבר ניתן דגש לחברות הפועלות בתחום ההייטק .אנו
סבורים שבנוסף לחברות אלו ,יש לתת דגש גם על חברות הפועלות בתחום הנדל"ן.
יצוין ,כי רק באחרונה עבר בכנסת תיקון חקיקה מקיף של פרק המיסים העוסק
בקרנות הריט ,ובאופן כללי נראה שנעשים מאמצים בקרב קובעי המדיניות להסיר
חסמים ,במטרה להביא להורדת מחירי הדיור וראוי שיתבצעו שינויים והסרת חסמים
גם בשינויי מבנה של חברות נדל"ן.
 .1.6ביטול חבות מס רכישה  -מוצע לבטל כליל חבות מס רכישה בשיעור של  1.2%על
העברת מקרקעין .אין הגיון כאשר יש פטור ממס על רווח הון ,שלא לתת פטור ממס
רכישה.
 .1.1העברת קרקעות בשינוי מבנה – כיום החוק קובע כי אם הועברה קרקע ,יינתן פטור
ממס רק אם הושלמה בניית בניין על הקרקע בתוך  1שנים ממועד ההעברה .קרקע
הוגדרה בהוראת ביצוע  1/6111כקרקע שזכויות הבנייה המנוצלות בה נמוכות מ-
 11%מהשטח הכולל הניתן לבניה .לעניין השלמת בנייה על הקרקע נקבע שיש
להשלים בנייה בשיעור העולה על  11%מזכויות הבנייה כפי שיהיו בתום ה 1 -שנים.
לעמדתנו ,מגבלה זו הינה פוגעת ביכולת של חברות נדל"ן לבצע שינויי מבנה ,כפי
שיפורט להלן:
.1.1.8

הקביעה שאם הועברה קרקע יש לסיים הליכי בנייה תוך  1שנים אינה
מתאימה למצב העסקי כיום .תנאי שוק של היצע וביקוש ,כמו גם הליכי
בירוקרטיה מסורבלים הם אלה שמכתיבים את קצב הבנייה ושיעור הבנייה.
ההנחה הבסיסית היא שאם ליזם יש רווח ,תוכנית הבנייה תקודם כמה
שיותר מהר ואם אין רווח ,שום קביעה שרירותית שיש לסיים הליכי בנייה
לא תביא לבנייה לא כלכלית מלבד יצירת חסמים.

.1.1.6

בנוסף יש גם חוסר היגיון בכך .מצד אחד ,ניתן להעביר קרקע שבנויה
בשיעור של  11%ללא כל מגבלה (לא מוגדרת כ"קרקע") ומצד שני ,אם
הועברה קרקע שאינה בנויה בשיעור של  ,11%מדוע יש להשלים בניה
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לשיעור של  11%ולא של ( ? 11%וכי יש הבדל בין קרקע שהשטח הבנוי
עליה הינו  11%לקרקע שבנוי עליה .)?18%
.1.1.1

לא זו אף זו ,המגבלה הנ"ל נקבע רק ביחס לחברות שהן "איגודי מקרקעין"
– וכי איזה הבדל יש בין חברה רגילה לאיגוד מקרקעין לעניין זה?

.1.1.1

כך או כך ,במקרה של אי השלמת בנייה תוך  1שנים יש לראות בכך הפרה
נקודתית ולא הפרה של כל שינוי המבנה.

 .1.1קיפול שכבות איגודי מקרקעין – בדומה לקביעה בחוק מיסוי מקרקעין לעניין פירוק
שכבות של איגודי מקרקעין כך שתחול חבות מס רכישה פעם אחת בלבד בכל
השרשרת ,מוצע שגם בשינויי מבנה יתאפשר קיפול של איגודי מקרקעין לכל היותר
בחבות מס רכישה פעם אחת בלבד (לעניין זה שאין זה משנה שבפירוק איגודי
מקרקעין אין הקלה לשיעור מס הרכישה) {כאמור אנו בדעה שיש לבטל כליל את מס
הרכישה}.
 .1.2תקנות 811ב(ו) – מוצע לבטל את הדרישה שלא היו שנתיים לפני ואחרי איגודי
מקרקעין.
 .1.2סיווג פעילויות עסקיות בפיצול חברות  -בהמשך לסעיף 812ג(א)( ,)1מוצע לקבוע
שגם הכנסות מ )2(6 -ודומיו ייחשבו כהכנסות המאפשרות פיצול במתווה פטור ולא
רק הכנסות שמקור החיוב מהן הוא סעיף  )8(6לפקודה.
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