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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 239(, התשע"ז-2017

9)2א()ב()3(לפקודתמסהכנסה1)להלן-הפקודה(,בהגדרה"נכסבר־פחת",1עתיקוןסעיף9 בסעיף
במקום"בחוקמסשבחמקרקעין"יבוא"בחוקמיסוימקרקעין"ע

28)י(לפקודה,במקום"לחוקמסשבחמקרקעין,התשכ"ג-3ו19"יבוא"לחוק2עתיקוןסעיף28 בסעיף
מיסוימקרקעין"ע

בסעיף7וג)א()ו(לפקודה,הסיפההחלבמילים"ולמעטהכנסה"-תימחקע3עתיקוןסעיף7וג

בסעיף85)ד()2(לפקודה,במקום"חוקמסשבחמקרקעין,התשכ"ג-3ו19"יבוא"חוק4עתיקוןסעיף85
מיסוימקרקעין"ע

מקרקעין,5עתיקוןסעיף88 שבח מס "בחוק במקום ,)4( בפסקה "נכס", בהגדרה לפקודה, 88 בסעיף
התשכ"ג-3ו19"יבוא"בחוקמיסוימקרקעין"ע

בסעיף91)ד()3א(ו–)5()א(,בכלמקום,במקום"מסשבחמקרקעין"יבוא"מיסוימקרקעין"עועתיקוןסעיף91

הוראותחלקה'2לפקודתמסהכנסה)להלן-  כללי
הפקודה(,מסדירותאתהתנאיםשבהםשינויי 
מבנהדוגמתמיזוגחברות,פיצולחברותאוהעברתנכסים
לחברהתמורתמניותבה,לאיחויבובמסעמדוברבמקרים
אמיתי כלכלי מימוש היה לא מהותית מבחינה שבהם
הבעלות על השמירה בשל וזאת במס, חיוב המצדיק
הכלכליתבנכסיםהמועבריםעבמקריםאלה,החיובבמס

נדחהלמועדהמימושע

מאזחקיקתו,בשנת1994,במסגרתחוקלתיקוןפקודת
עמ' התשנ"ג, )ס"ח התשנ"ג-1993 ,)94 )מס' הכנסה מס
שינויים לפקודה ה'2 בחלק נערכו לא היום, ועד ,)190
מהותיים,זולתחוקלתיקוןפקודתמסהכנסה)מס'123(,
התשס"א-2000)ס"חהתשס"א,עמ'29(,שבמסגרתונוספו
לפקודההוראותלענייןמיזוגעלדרךשלהחלפתמניות
)סעיף103כלפקודה(ולענייןהחלפתמניותשאינהמיזוג

)סעיף104חלפקודה(ע

מהניסיוןשנצברלאורךהשניםברשותהמסיםבמהלך
הטיפולבבקשותלשינויימבנהלפיחלקה'2הנזכרלעיל,
עולהכיההסדרבמתכונתוהקיימתקובעמגבלותהמקשות
עסקיים, מטעמים המבוצעים מבנה שינויי ביצוע על
במציאותכלכליתדינמית,ואינונותןמענההולםלצורכי
החברות,בפרטבכלהקשורלשינויימבנהשמשתתפות
בהםחברותהפועלותבענפיהטכנולוגיההעילית)היי-טק(ע
שינוימבנההואכליחשובבמגזרזה,המתאפייןבשיעורי
החברות על ומקל תכופים, ובשינויים גבוהים צמיחה
בביצועגיוסיהוןורכישתפעילויות,שנועדולהרחיבאת

פעילותןהעסקיתע

חלקה'2לפקודהבמתכונתוהנוכחית,נותןאםכןמענה
אשראינותואםאתהסביבההכלכליתהמודרנית,מעכבאת
ביצועןשלעסקאותרבותומציבחסמיםומגבלותאשרמקשים

עלתפקודןשלחברותאלהועלהתפתחותןהעסקיתע

מטרתוהעיקריתשלהתיקוןהמוצעבהצעתחוקזו
היאהגמשתהמגבלותהחלותעלמתןהקלותהמסבעת
ביצועשינוייהמבנההמוסדריםבחלקה'2לפקודה,ובכלל
לחברה משקיעים לכניסת יותר רחבה אפשרות מתן זה
ולמימושזכויות,וכןמתןאפשרותלביצועשינויימבנה
מורכביםוהסרתחסמיםנוספיםבדיןהקייםעהתיקוןהמוצע
נועדגםלקבועהסדראחיד,ככלהאפשר,לענייןמגבלות
החלותהיוםעלשינויימבנהשוניםולפשט,ככלהאפשר,

אתהוראותיושלחלקה'2האמורע

מבנה בשינויי מתמקדת זו חוק הצעת כי יצוין
המשמשיםחברותהפועלותבתחוםהטכנולוגיההעילית,
בשלהחשיבותהרבהשישלצמיחתןולביסוסןכחברות

מובילותבענפיםשבהםהןפועלותע

בנוסף,כוללתהצעתהחוק,לצדההקלותשמאפשרים
למנוע שנועדו שונות הוראות בה, המוצעים התיקונים
תכנונימסבאמצעותאותןהקלות,כגוןבסוגיותשלקיזוז

הפסדיםומכירתמניותבפטורממסע

סעיפים 1, 2, 4 עד 6, 8)1(, 9)1(, 18, 21, 22)1()א( ו–)4(, 
23)1()א( ו–)3(, 25)1(, 28)1()א(, 29, 33)1(, 39 ו־40

מוצעלתקןבסעיפיםשוניםבפקודהאתהאזכורשל
חוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-3ו19)להלן
-חוקמיסוימקרקעין(עבנוסף,לאורסיוםתחולתושלחוק
מסהכנסה)תיאומיםבשלאינפלציה(,התשמ"ה-1985)ראו:
חוקמסהכנסה)תיאומיםבשלאינפלציה()תיקוןמס'20(,
258((,מוצעלמחוק התשס״ח-2008)ס"חהתשס"ח,עמ'
במקומותהמתאימיםבפקודהאתההפניותלסעיפיםשל
אותוחוק,בעיקרבהוראותשבהןנקבעשלאיהיהחיוב

במסלפיהחוקהאמורע

דינימדינתישראל,נוסחחדשו,עמ'120;ס"חהתשע"ז,עמ'330ע 1
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בסעיף102)א(לפקודה,בהגדרה"תוםהתקופה",בפסקה)3(,אחרי"בסעיף103"יבוא7עתיקוןסעיף102
"אובמכירהמסוגאחרשקבעהשרבתקנות"ע

בסעיף103לפקודה-8עתיקוןסעיף103

ברישה,במקום"בחוקמסשבחמקרקעין"יבוא"בחוקמיסוימקרקעין"; )1(

בהגדרה"התקופההנדרשת"- )2(

בפסקה)2(,במקוםהסיפההחלבמלים"מתוםשנתהמס"יבוא"מהמועד )א(
האמור";

אחריפסקה)2(יבוא: )ב(

לענייןהעברתנכסיםלפיסעיפים104אעד104ג,אופיצול-תקופה )3("
שלשנתייםמיוםההעברהאוממועדהפיצול,לפיהעניין;";

ההגדרה"צוהפחתתהון"-תימחקע )3(

בסעיף103בלפקודה-9עתיקוןסעיף103ב

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"לפיחוקהתיאומים"יבוא"אולפי )1(
חוקמיסוימקרקעין";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

בסעיף102)א(לפקודה,בהגדרה"תוםהתקופה",בפסקה)3(,אחרי"בסעיף103"יבוא7ע
"אובמכירהמסוגאחרשקבעהשרבתקנות"ע

תיקוןסעיף102

תיקוןסעיף103בסעיף103לפקודה-8ע

ברישה,במקום"בחוקמסשבחמקרקעין"יבוא"בחוקמיסוימקרקעין"; )1(

בהגדרה"התקופההנדרשת"- )2(

בפסקה)2(,במקוםהסיפההחלבמלים"מתוםשנתהמס"יבוא"מהמועד )א(
האמור";

אחריפסקה)2(יבוא: )ב(

לענייןהעברתנכסיםלפיסעיפים104אעד104ג,אופיצול-תקופה )3("
שלשנתייםמיוםההעברהאוממועדהפיצול,לפיהעניין;";

ההגדרה"צוהפחתתהון"-תימחקע )3(

תיקוןסעיף103בבסעיף103בלפקודה-9ע

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"לפיחוקהתיאומים"יבוא"אולפי )1(
חוקמיסוימקרקעין";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

הקצאת שלפיו הסדר קובע לפקודה ה'1 חלק  סעיף 7
מניותחברהלעובדיהחברה,הנעשיתבאמצעות 
נאמן,ובתנאיםהקבועיםבאותוחלקתהיהפטורהממס
שיחולו מקלים מס שיעורי קובע וכן ההקצאה, במועד
מסוימיםע תנאים בהתקיים האמורות, המניות במימוש
כדי לפקודה, 102 סעיף של )ב()2( קטן סעיף לפי למשל,
תמוסה לו שהוקצו המניות ממימוש העובד שהכנסת
בלבד(, 25% סעיף)בשיעורשל להוראותאותו בהתאם
נדרששהנאמןיחזיקבמניותעד"תוםהתקופה",כהגדרתה

בסעיףקטן)א(שלהסעיףהאמורע

מרצון שלא במכירה זו, להגדרה )3( פסקה לפי
מכירה הורשה, - קרי לפקודה, 103 בסעיף כהגדרתה
במסגרתפירוקשלאמרצוןאופשיטתרגל,וכןמכירהמסוג
אחרשקבעשרהאוצרבתקנות)כגוןגירושין)ראו:תקנות
מסהכנסה)קביעתמכירהשלאמרצון(,התשס"ה-2004
)ק"תהתשס"ה,עמ'143((-מועדהמכירהכאמורייחשב
לתוםהתקופהעמדוברבאירועיםשהםאירועיקצה,ומוצע
עלכןלתקןאתההגדרה"תוםהתקופה"ולהסמיךאתהשר
לקבועבתקנותסוגיםנוספיםשלמכירה,נוסףעלמכירה
שלאמרצון,שלגביהםתוםהתקופהיהיהמועדהמכירהע
הסמכהזותאפשרלכלולבגדרמכירהכאמורגםסוגים
שלמכירהשאינםמהוויםמבחינהמשפטיתמכירהשלא
מרצון,אךמבחינהמהותיתמדוברבסוגימכירהשאינם
תלוייםביוזמתואוברצונושלהעובדועלכןמוצדקלראות

בהםמכירהשלאמרצוןע

בכךמרחיבהתיקוןהמוצעאתהאפשרותליהנות
מההטבותוההקלותשמאפשרסעיף102לפקודהע

לפסקה )2( סעיף 8

תקופתהמגבלותהחלהלפיחלקה'2לפקודה 
בעקבותמיזוגהנעשהבדרךשלהחלפתמניות,עומדת
כיוםעלשנתייםמתוםשנתהמסשבהבוצעהמיזוגעלעניין
שינויימבנהאחריםהמוסדריםבחלקה'2האמורנקבעה
ממועד שנתיים על עומדת אשר מגבלות תקופת ככלל
שינויהמבנהעתקופהזומוגדרתהיוםבסעיף103לפקודה,
לענייןמיזוגבדרךשלהחלפתמניותולענייןמיזוגלפיצו
מיזוגאולפיהפרקהראשוןלחלקהשמיניבחוקהחברות,
התקופה - )להלן הנדרשת" כ"תקופה התשנ"ט-1999,

הנדרשתאותקופתהמגבלות(ע

בדרך מיזוג לעניין החלות במגבלות להקל במטרה
הנדרשת התקופה את לקצר מוצע מניות, החלפת של
לענייןמיזוגכאמורולהעמידהגםכןעלשנתייםממועד

המיזוגע

עודמוצעלהחילאתההגדרה"התקופההנדרשת"
גםעלשינויימבנהנוספיםהמוסדריםבפרקיםהאחרים
בחלקה'2,שעניינםהעברתנכסיםתמורתמניותופיצול,
הוראות נוסח של האחדה וליצור לפשט במטרה וזאת
הקבוע ההסדר את לשנות כדי בכך שיש ובלא החלק,

היוםבפרקיםאלהע

לפסקה )3(

מוצעלבטלאתההגדרה"צוהפחתתהון",הואילואין
שימושבמונחזהבחלקה'2לפקודהע

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-ו111,י"זבשבטהתשע"ז,2017ע2ע13 902

עלאףהוראותסעיףקטן)ב(,מכרבעלזכויותבחברהקולטתשהיה,")ב1( )1(
ערבהמיזוג,בעלזכויותבאיגודמקרקעיןשהשתתףבמיזוג)בסעיףקטןזה
-בעלהזכויות(,במהלךהתקופההנדרשת,זכויותבחברההקולטתלכל
אחדמאלה)בסעיףקטןזה-הזכויותהנמכרות(,תהיההחברההקולטת
בהתאם הנמכרות, הזכויות בשל הרכישה מס הפרש בתשלום חייבת
לשיעורימסהרכישהשחלועלפעולהבאיגודמקרקעיןבמועדהמיזוג
לפיחוקמיסוימקרקעין,והכולבצירוףהפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם

בחוקהאמורממועדהמיזוגעדמועדהתשלום:

החברההקולטת; )א(

בעלזכותבחברההקולטת; )ב(

צדהקשורלגורםכאמורבפסקאותמשנה)א(או)ב(ע )ג(

הפרשמסהרכישהשישולםכאמורבפסקה)1(יהיההסכוםהמתקבל )2(
מהמכפלהשלכלאלה:

שיעורמסהרכישהשחלעלפעולהבאיגודמקרקעיןבמועד )א(
המיזוגלפיחוקמיסוימקרקעין,פחות5%ע0;

שוויהמקרקעיןשנמכרו,ערבהמיזוג; )ב(

שוויהשוקשלהחברההקולטתכשהואמחולקבשוויהשוק )ג(
שלהחברההמעבירה,במועדהמיזוג;

סךהזכויותהנמכרותבידיבעלהזכויותכשהואמחולקבכלל )ד(
הזכויותבחברההקולטת,במועדמכירתהזכויות)בפסקהזו-מועד

המכירה(;

אםשיעורהחזקתושלבעלהמניותבזכויותבחברההקולטת, )ה(
במועדהמכירה,כאמורבפסקתמשנה)ד(,שונהמשיעורהחזקתוכאמור
מידלאחרהמיזוג,בשלהקצאתמניותבחברההקולטתאורכישתמניות
בידיבעלהמניות-מקדםהשינוי;לענייןזה,"מקדםהשינוי"-שיעור
ההחזקהשלבעלהמניותבזכויותבחברההקולטתמידלאחרהמיזוג,

כשהואמחולקבשיעורהחזקתוכאמורבמועדהמכירהע"

לפסקה )2( סעיף 9

סעיףקטן)א(שלסעיף103בלפקודהקובעכי 
מכירתזכויותבחברהמעבירהאגבמיזוג,והעברתנכסים
אגב אוהתחייבויותשלחברהמעבירהלחברהקולטת
מיזוגלאיחויבובמסלפיהפקודהאוחוקמיסוימקרקעיןע
משמעותהוראהזוהיאכיהחיובבמסלפיאותםחיקוקים
יידחהלמועדמכירתהמניותשהוקצובמיזוגעלפיסעיף
קטן)ב(שלהסעיףהאמור,בכלמקוםשבולאמתחייבת
מכירהבמסעלשבחמחמתהאמורבסעיףקטן)א(,תתחייב

המכירהבמסרכישהשל5%ע0משווייהע

כאמור,מוצעלרכךאתהמגבלההחלההיוםלעניין
החזקהבמניותהחברההקולטת,ולאפשרלבעליזכויות
בחברההקולטתלמכורחלקמהזכויותשהוקצולהםבמיזוג
כברבמהלךהתקופההנדרשת,בלאאירועמיוחד)ראו:
ו־30)2( 23)1()ב( 22)1()ב(, 21)1()ב(, ,)1(20 ,)3(10 סעיפים
להצעתהחוק(עמוצעעלכןלקבועהוראהמיוחדתלעניין

בחברה זכויות מכירת של במקרה רכישה במס החיוב
או הקולטת לחברה הנדרשת התקופה במהלך הקולטת
לבעלזכותבחברההקולטת,אולצדהקשוראליהם)כלומר
במקרה אשרתחול מכירהשאינהמכירהלצדשלישי(,
שנמכרהבמסגרתהמיזוגזכותבאיגודמקרקעיןעבמקרה
כזהתחויבמכירתהזכויותבאיגודהמקרקעיןבהפרששבין
מסהרכישהשחלעליהבמועדהמיזוגלביןמסהרכישה
שחלעליהלפיהוראותחוקמיסוימקרקעיןעזאת,משום
שבמקרהזהמוכרהזכויותבאיגודנתפסכמישמכרזכויות
באיגודמקרקעין)אשרחייבותממילאבמסרכישהלפיחוק

מיסוימקרקעין(,ולאכמישביצעמיזוגאמיתיע

עלפיהמוצע,יבוצעחישובהפרשמסהרכישהכאמור
לפישוויהמקרקעין)אשרנמכרולחברההקולטת(,ערב
המיזוג,ובהתאםלשיעורזכויותיושלאותובעלזכויות,
בחברההקולטת,במועדמכירתהזכויותעכמוכןמוצעלנטרל
לצורךהחישובכאמורשינוייםבהחזקהבחברההקולטתשל

אותובעלמניותלאחרמועדמיזוג,אםבוצעוע
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בסעיף103גלפקודה-10עתיקוןסעיף103ג

בפסקה)ו()א(,במקום"בתקופההנדרשתיהוו"יבוא"במועדהמיזוגיהווה"ובמקום )1(
"במועדהמיזוג"יבוא"במועדהאמור";

אחריפסקה)7(יבוא: )2(

הוגשוהדוחותוהמסמכיםשישלהגישםלפיסעיף103יט)א(;"; ")7א(

בפסקה)8(,במקוםפסקתמשנה)א(יבוא: )3(

כלבעליהזכויותבחברותהמשתתפותבמיזוגמחזיקיםיחד,מידלאחר ")א(
המיזוג,במלואהזכויותבחברההקולטת,ובמהלךהתקופההנדרשתלאיפחת
סךהזכויותהמוחזקותבידיבעליהזכויותהאמורים,כולםאוחלקם,מ־25%מכל

אחתמהזכויותבחברההקולטת;

תיקוןסעיף103גבסעיף103גלפקודה-10ע

בפסקה)ו()א(,במקום"בתקופההנדרשתיהוו"יבוא"במועדהמיזוגיהווה"ובמקום )1(
"במועדהמיזוג"יבוא"במועדהאמור";

אחריפסקה)7(יבוא: )2(

הוגשוהדוחותוהמסמכיםשישלהגישםלפיסעיף103יט)א(;"; ")7א(

בפסקה)8(,במקוםפסקתמשנה)א(יבוא: )3(

כלבעליהזכויותבחברותהמשתתפותבמיזוגמחזיקיםיחד,מידלאחר ")א(
המיזוג,במלואהזכויותבחברההקולטת,ובמהלךהתקופההנדרשתלאיפחת
סךהזכויותהמוחזקותבידיבעליהזכויותהאמורים,כולםאוחלקם,מ־25%מכל

אחתמהזכויותבחברההקולטת;

לפסקה )1( סעיף 10

לפקודהקובעאתהתנאיםשבהם 103ג סעיף 
לגבי לפקודה ה'2 לחלק שני פרק לפי ההטבות יחולו
מיזוגעלפיסעיף103ג)ו()א(לפקודה,נדרששסךהזכויות
שלכללבעליהזכויותבכלאחתמהחברותהמשתתפות
משווי לפחות 10% יהווה הנדרשת, בתקופה במיזוג,
השוקשלכללהזכויותבחברההקולטתבמועדהמיזוגע
שלפיהלאיוכל גודל יחסי של בדרישה ומדובר הואיל
להתבצעמיזוגאםהיחסביןהחברההמעבירה)החברה
אשרמתמזגתלתוךהחברההקולטת(לביןהחברההקולטת
הואגדולמדי,ולאורהמפורטבפסקה)3(להלןלענייןשינוי
המגבלותלאחרהמיזוג,מוצעלקבועכידרישהזותחול
רקבמועדהמיזוגעיובהר,כיגםכיוםהפרשנותהמקובלת
)9(שלסעיף103גלפקודהגוברות היאשהוראותפסקה
עלהוראותפסקה)ו()א(שלאותוסעיף,במהלךהתקופה

הנדרשתע

לפסקה )2(

ההטבות לתחולת לרשימתהתנאים מוצעלהוסיף
והמסמכים הדוחות כל הוגשו שלפיו תנאי מיזוג, לגבי
שהחברותהמתמזגותובעליהזכויותבהןנדרשיםלהגיש

לפיסעיף103יט)א(לפקודהע

לפסקה )3(

בחלקה'2לפקודהנקבעוכאמורכמהתנאיםמרכזיים
לכךששינוימבנהלאיחויבבמס)בעתביצועו(,ביןהשאר,
מדובר לפקודהע ו־105ג)7( 104א)א()1( 103ג)8(, בסעיפים
זכויות והקצאת זכויות מכירת מגבילים אשר בתנאים
בחברהשעוברתשינוימבנה,במהלךהתקופההנדרשת,
שהיאכאמור,תקופהשלשנתייםממועדשינויהמבנהע
תנאיםאלהנועדולהבטיחאתעקרוןהשמירהעלהבעלות
הכלכליתבנכסיםובזכויותבחברה,אשרכאמור,מהווה

עיקרוןיסודלמתןההטבותהקבועותבחלקה'2לפקודהע

סעיפים הוראות לפי האמורות, המגבלות למרות
103ג)9(,104ד)1(ו־105ג)א()8(לפקודה,ניתןלמכורבמהלך
תקופתהמגבלותעד10%מהזכויותשלכלאחדמבעלי
הזכויותבחברההקולטתוניתןלהקצותבמהלךהתקופה

כאמורזכויותלבעלזכויותחדשבהיקףשלעד20%מהון
החברהלאחרההקצאה,ובלבדשהקצאתהזכויותלכל
בעליהזכויותהחדשיםיחדלאתעלהעל49%עכמוכן,ניתן
להקצותבמהלךתקופתהמגבלותזכויותבבורסהלניירות

ערךבהיקףשלעד49%מהוןהחברהלאחרההקצאהע

יצויןכיבפיצולניתןלהקצותזכויותלמשקיעחדש
ובבורסהבהיקףשלעד50%מהזכויותבחברההחדשה

ובחברההמתפצלת)ראוסעיף105ג)8(לפקודה(ע

מכירתהזכויותאוהקצאתןכאמור,מתאפשרתכל
עודלאיפחתשיעורהזכויותשלמישהיובעליזכויות
לפי הנכס, הועבר שאליה החברה או הקולטת בחברה

העניין,מידלאחרשינויהמבנה,מ–51%ע

הניסיוןמלמדכימטרתםשלשינויימבנהרביםהיא
גיוסכספיםלחברותלצורךפעילותןהכלכלית,בדרךשל
גיוסהוןבבורסהאוהקצאהפרטיתלמשקיעיםעהמגבלות
המתוארותלעילמהוותחסםמשמעותיבמימושמטרהזוע
קושימיוחדמתעוררבמקרהשמדוברעלהקצאתזכויות
חדשותבחברהקולטתלבעליזכויותקיימים-הקצאה
הון גיוס על מקשה זו מגבלה אפשריתע אינה שכיום
בחברות,שכןלעתיםרקבעליזכויותאלההםשמוכנים

להשקיעבחברותהמתקשותבגיוסאשראיע

לאורהאמור,מוצעלצמצםאתהמגבלותהמתוארות
מכירת תתאפשר המגבלות תקופת שבמהלך כך לעיל,
זכויותבידיבעליהזכויותהקיימיםוכןתתאפשרהקצאת
זכויות,ובכללזההקצאתזכויותחדשותלבעליהזכויות
הקיימים,ובלבדשזכויותיהםלאיפחתומ–25%מהזכויות
בחברההקולטת)ראו:פסקה)8()א(שלסעיף103גלפקודה
כנוסחההמוצע(עתיקוןזהיאפשרמכירתזכויותוהקצאתן
ביתרקלות,תוךשמירהעלהשפעההמהותיתשלגרעין
השליטהשלבעליהזכויותאשרהחזיקובזכויותמידלאחר

שינויהמבנהע

אם לחברה בת חברה בין מיזוג לעניין כי יצוין
להסיר מוצע הבת, בחברת הזכויות במלוא המחזיקה
לחלוטיןאתהמגבלותבעתההקצאהוהמכירהשלזכויות
בחברההאם)החברההקולטת(לאחרהמיזוג,וזאתמאחר
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הוראותפסקתמשנה)א(לאיחולועלחברהקולטתשהחזיקה,לפנימועד )א1(
המיזוג,במלואהזכויותבחברההמעבירה;";

פסקה)9(-תימחק; )4(

בפסקה)9א(,ברישה,המילים"ונוסףעלהוראותפסקה)9("-יימחקו; )5(

פסקה)11(-תימחקע )ו(

בסעיף103דלפקודה-11עתיקוןסעיף103ד

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

עלאףהאמורבסעיף103ג)4(ו–)5(,רשאיםבעליזכויותבחברהמעבירה ")א(
לקבלתמורהבמזומןמהחברההקולטת,בתמורהלזכויותיהםבחברההמעבירה,
ולאיהיהבכךכדילשלולאתההטבותהקבועותבפרקזה,ובלבדשבמהלך

המיזוגהתקיימושניאלה:

בעליהזכויותוקרוביהםמכרואתכלמניותיהםבחברההמעבירה; )1(

בעליהזכויותוקרוביהםלאקיבלוזכויותכלשהןבחברההקולטתע )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאיםבעליזכויותבחברהמעבירהלקבל )א1(
תמורתזכויותיהם,נוסףעלהמניותשהקצתההחברההקולטתבמהלךהמיזוג,
גםתמורהבמזומןמאתהחברההקולטת,ולאיהיהבכךכדילשלולאתההטבות

האמורותבפרקזה,והכולאםמתקיימיםכלאלה:

ניתןלכךאישורהמנהלעלפיבקשהשהוגשהלולפנימועדהמיזוג; )1(

במהלךהמיזוגשילמההחברההקולטתלכלאחדמבעליהזכויות )2(
בחברההמעבירהתמורהבמזומןבשיעורשווהבהתאםלחלקוהיחסי
בזכויותבחברההמעבירה,שאינועולהעל40%מסךהתמורהשניתנהלו;

אינם אליהם הקשור צד או בה הזכויות בעלי הקולטת, החברה )3(
מחזיקים,ערבהמיזוג,בזכויותבחברההמעבירהבשיעורשל10%אויותר;

החברההמעבירה,בעליהזכויותבהאוצדהקשוראליהםאינם )4(
מחזיקים,ערבהמיזוג,בזכויותבחברההקולטת,בשיעורשל10%אויותרע

התקבלהתמורהבמזומןכאמורבסעיפיםקטנים)א(או)א1(- )א2(

ששינויהמבנהבמקרהזהמתרחשרקבמישורהחברות
)ראו: הזכויות בעלי במישור ולא והמעבירה( )הקולטת

פסקה)8()א1(שלסעיף103גלפקודהכנוסחההמוצע(ע

לפסקאות )4( ו–)5(

לאורהתיקוןהמוצעבפסקה)3(,מתייתרותהוראות
103גלפקודה,ומוצעעלכןלמחקה )9(שלסעיף פסקה

ולתקןבהתאםאתפסקה)9א(שלאותוסעיףע

לפסקה )6(

לאורהוספתפרקחמישילחלקה'2לפקודה,בסעיף
38להצעתהחוק,אשרקובעהוראותלענייןשינוימבנה
נוסף,מכלסוג,מוצעלמחוקאתפסקה)11(שלסעיף103ג

לפקודה,שעניינהשינוימבנהנוסףמסוגמסויםע

ולפיה הגבלה נקבעה לפקודה 103ג)4( בסעיף  סעיף 11
ככללאי–חיובבמסעלמכירתזכויותבמיזוגלא 
יחולאםשולמהתמורהבמזומניםבעתהמיזוגעכלומר,
קבלתתמורהכאמורמהווההפרהשלתנאימהתנאים
לאור נקבעה זו הגבלה כאמורע במס לאי–חיוב לזכאות
ההנחהשקבלתתמורהבמזומןמהווהאינדיקציהלמימוש
כלכליהמצדיקחיובבמס,להבדילמקבלתתמורהבדרכים
אחרותאשראינןמעידותבהכרחעלמימושכלכליכאמורע
זאת,בכפוףלאמורבסעיף103ד)א(לפקודה,אשרמאפשר
כיוםרכישתזכויותמבעלימניותמיעוטבמזומן,בתנאים
שנקבעובסעיףעואולםמדוברבסעיףשתחולתומוגבלת

למקריםמסוימיםבלבדע

במזומן מהתמורה חלק שתשלום מלמד הניסיון
לתכלית גםבעסקאותמיזוגהנעשות אפשרי רכיב הוא
בתחום כאמור בעסקאות ובפרט עסקית-כלכלית,
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ההטבות כאמור תמורה שקיבלו הזכויות בעלי לגבי יחולו לא )1(
הקבועותבפרקזה,בקשרלאותהתמורה,והםיחויבובמסיםהחליםלפי

כלדין;

החברההקולטתתחויב,לגביזכויותבאיגודמקרקעיןששולמהבעדן )2(
תמורהבמזומן,במסרכישהלפיחוקמיסוימקרקעין;

המחירהמקורישלהזכויותששולמהבעדןתמורהבמזומן,יחושב )3(
בהתאםליחסשביןשוויהתמורהששולמהבמזומןלשוויהתמורההכוללת

שניתנהבעדכלהזכויותבחברההמעבירהע";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

בסעיףזה,"קרוב"-כלאחדמאלה: ")ג(

קרובכהגדרתובסעיף88; )1(

מניותבחברה בניאדםשהואבעל מישהואבעלשליטהבחבר )2(
הקולטת;

מישבעלמניותבחברההקולטתהואבעלשליטהבוע" )3(

בסעיף103הלפקודה-12עתיקוןסעיף103ה

בסעיףקטן)א(,במקום"חוקהתיאומיםבשלאינפלציהוחוקמסשבחמקרקעין"יבוא )1(
"וחוקמיסוימקרקעין"ואחרי"אילולאהועברהנכס"יבוא"והכולביןששולמהבמסגרת
המיזוגתמורהבמזומןכאמורבסעיף103ד)א(או)א1(,וביןשלאשולמהתמורהכאמור";

סעיףקטן)ב(-בטלע )2(

בסעיף103ולפקודה-13עתיקוןסעיף103ו

ההטבות כאמור תמורה שקיבלו הזכויות בעלי לגבי יחולו לא )1(
הקבועותבפרקזה,בקשרלאותהתמורה,והםיחויבובמסיםהחליםלפי

כלדין;

החברההקולטתתחויב,לגביזכויותבאיגודמקרקעיןששולמהבעדן )2(
תמורהבמזומן,במסרכישהלפיחוקמיסוימקרקעין;

המחירהמקורישלהזכויותששולמהבעדןתמורהבמזומן,יחושב )3(
בהתאםליחסשביןשוויהתמורהששולמהבמזומןלשוויהתמורההכוללת

שניתנהבעדכלהזכויותבחברההמעבירהע";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

בסעיףזה,"קרוב"-כלאחדמאלה: ")ג(

קרובכהגדרתובסעיף88; )1(

מניותבחברה בניאדםשהואבעל מישהואבעלשליטהבחבר )2(
הקולטת;

מישבעלמניותבחברההקולטתהואבעלשליטהבוע" )3(

תיקוןסעיף103הבסעיף103הלפקודה-12ע

בסעיףקטן)א(,במקום"חוקהתיאומיםבשלאינפלציהוחוקמסשבחמקרקעין"יבוא )1(
"וחוקמיסוימקרקעין"ואחרי"אילולאהועברהנכס"יבוא"והכולביןששולמהבמסגרת
המיזוגתמורהבמזומןכאמורבסעיף103ד)א(או)א1(,וביןשלאשולמהתמורהכאמור";

סעיףקטן)ב(-בטלע )2(

תיקוןסעיף103ובסעיף103ולפקודה-13ע

את להחליף מוצע האמור, לאור העיליתע הטכנולוגיה
מראש לאישור בכפוף ולאפשר, לפקודה 103ד)א( סעיף
מאתהמנהל,העברתתמורהבמזומןבהיקףשלאיעלה
על40%מהתמורההכוללתשניתנהבמיזוגובכפוףלתנאים
שמטרתםלוודאכיאיןמדוברבעסקתמימוש:היותןשל
החברותהמתמזגותחברותבבעלותנפרדתבעיקרהוביצוע
המיזוגתוךהעברתתמורהשווהבמזומןלבעליהזכויות

בהתאםלחלקםהיחסיבזכויותבחברההמעבירהע

יודגשכיעלפיהמוצע,לאתינתןהקלהכלשהילגבי
רכיבהמזומןששולםבמיזוגוהואימוסהבמלואובמועד

המיזוגע

שמירת את מסדיר לפקודה 103ה סעיף  סעיף 12)1(
רצףהמסלגבינכסשהועברלחברהקולטת 
במיזוגעמוצעלהבהירכיהאמורבאותוסעיףיחולגםלגבי
מיזוגששולמהבמסגרתותמורהבמזומן,כאמורבסעיף
)1(11 בסעיף המוצע כנוסחו לפקודה, )א1( או 103ד)א(

להצעתהחוקע

מוצעלתקןאתסעיפים103ה,104הו־105ו  סעיפים 12)2(,
ההתייחסות את בהם ולמחוק לפקודה,  25)2( ו־33)2(

לסעיף21אלחוקעידודהתעשייה)מסים(,  
התשכ"ט-9ו19,אשרבוטלבחוקעידודהתעשייה)מסים(

)תיקוןמס'12(,התשנ"ה-1994)ס"חהתשנ"ה,עמ'4(ע

104ה)ב(ו־105ו)ב( 103ה)ב(, וזהנוסחםשלסעיפים
לפקודה,שמוצעלבטלם:

"103העעעע

מנין לענין מכירה תיחשב במיזוג נכס העברת )ב(
התקופותלפיסעיף21אלחוקעידודהתעשיהע

104העעעע

)ב(העברתנכסעלפיסעיפים104אעד104גתיחשב
עידוד 21אלחוק התקופותלפיסעיף מנין מכירהלענין

התעשיהע

105ועעעע

)ב(העברתנכסבפיצולתיחשבכמכירהלעניןמנין
התקופותבסעיף21אלחוקעידודהתעשיהע"

כיום,חלסעיף103ולפקודהעלהקצאתזכויות  סעיף 13
בחברה שהזכויות קולטת,רקבמקרה בחברה 
למסחר רשומות היו לא המעבירה ובחברה הקולטת
בבורסהביוםהמיזוגעמוצעלבטלתנאיזה,מאחרשהוא
בין במיסוי הבדל שאין מכיוון וזאת יותר, רלוונטי אינו
לתיקון חוק מאז נסחרת, שאינה לחברה נסחרת חברה
פקודתמסהכנסה)מס'132(,התשס"ב-2002)ס"חהתשס"ב,

עמ'530()להלן-תיקוןמס'132(ע
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במקוםהרישהעדהמילים"יחולולגבי"יבוא"במכירת"ואחרי")להלן-המניה )1(
החדשה("יבוא"יחולו";

בפסקה)3(,במקום"אשרנרכשהעדהמועדהקובע,יראולענייןחישוברווחההון )2(
הריאליעדהמועדהקובע"יבוא"אשרנרכשהעדמועדהשינוי,יראו,לענייןהחיוב
במסעלרווחההוןהריאלילפיסעיף91)ב1(אוהחיובבמסעלהשבחהריאלילפיסעיף

48א)ב1(לחוקמיסוימקרקעין";

אחריפסקה)4(יבוא: )3(

במכירתהמניההחדשה,לראשונה,בידימישהיהבעלזכויותבחברה ")4א(
המעבירהערבהמיזוג,יחולפטורממסלפיסעיף97,רקאםבעלהזכויותהאמור
היהזכאיבמועדהמיזוגלפטורממסכאמור,אילומכראתהמניההישנהבאותו

מועד;"ע

בסעיף103זלפקודה-14עתיקוןסעיף103ז

בכותרתהשוליים,המילים"מניותהנסחרותבבורסהולענין"-יימחקו; )1(

סעיףקטן)א(-בטלע )2(

בסעיף103חלפקודה-15עתיקוןסעיף103ח

בסעיףקטן)א(,במקום"בסעיף28"יבוא"בסעיפים28או29"; )1(

בסעיףקטן)ב(,הסיפההחלבמילים"תקופהשלחמששנים"-תימחק; )2(

בסעיףקטן)ד(,במקום"בסעיפים28"יבוא"בסעיפים29,28"; )3(

אחריסעיףקטן)ז(יבוא: )4(

עודמוצעלתקןאתפסקה)3(שלהסעיףהאמורכך
שיבואבהלידיביטויגםחישוברווחההוןממכירתמניות
שנרכשועדמועדהשינוי,קרי,עדיוםו'בטבתהתשע"ב
)1בינואר2012(,וכןחישובהשבחכאמורבמכירתזכות

באיגודמקרקעיןע

לבסוף,מוצעלהוסיףלסעיף103והאמוראתפסקה
)4א(המוצעת,שלפיהבמכירתהמניההחדשה,לראשונה,
בידימישהיהבעלזכויותבחברההמעבירה,יחולפטור
ממסלפיסעיף97,רקאםבעלהזכויותהאמורהיהזכאי
במועדהמיזוגלפטורממסכאמור,אילומכראתהמניה
הישנהבאותומועדעהוראהזונועדהלמנועקבלתפטור
ממסבידימישלאהיהזכאילכךמאחרשלולאהמיזוג,לא

היהעומדבתנאיםלקבלתפטורע

לדוגמה,לפיסעיף97)ב3(לפקודה,יינתןפטורממס
לתושבחוץעלרווחהוןבמכירתניירערךאוזכותכאמור
באותוסעיף,שיוםרכישתםחלביום)1בינואר2009(ואילך
)ראו:סעיף5)ג(לחוקלתיקוןפקודתמסהכנסה)מס'9ו1
והוראתשעה(,התשס"ט-2008)ס"חהתשס"ט,עמ'128((ע
מאחרשלפיסעיף103ולפקודהיראוכמועדהרכישהשל
המניההחדשהאתמועדהמיזוג,מוצעלקבועכאמורכי
הפטורממסלאיחוללגביהמניההחדשה,אםהמוכרלא
היהזכאילאותופטורלגביהמניההישנה,לומכראותה

במועדהמיזוגע

האוצר שר את מסמיך לפקודה 103ז)א( סעיף  סעיף 14
לקבועבתקנותתיאומיםהנדרשיםלענייןחברות 
הנסחרותבבורסהבמועדהמיזוגאולאחריועלאורהעובדה
שמבחינתשיעורהמס,לרובאיןמשמעותכיוםלמניות
הנסחרותבבורסה,מוצעלבטלאתהסעיףהאמור,שזה

נוסחו:

")א(שרהאוצריקבעבתקנות,באישורועדתהכספים
חברה של מיזוג לענין הנדרשים תיאומים הכנסת, של
אוחברותשמניותיהןנסחרותבבורסהבמועדהמיזוג,או
שמניותיהןנרשמולמסחרבבורסהלאחרמועדהמיזוג,
אושמניותיהןנמחקוממסחרבבורסהבמועדהמיזוגאו

אחריוע"

שהיו הפסדים כי קובע לפקודה 103ח סעיף  סעיף 15
לחברותהמשתתפותבמיזוג,לפנימועדהמיזוג, 
יותרובקיזוזהחלמהשנהשלאחרהמיזוגכנגדהכנסתה
שלהחברההקולטת,ובלבדשלאיותרלקיזוזסכוםהעולה
על20%מסךכלההפסדיםכאמוראועל50%מהכנסתה
החייבתשלהחברההקולטת)לפניקיזוזהפסדיםלפיסעיף
זה(,לפיהנמוךעהסדרזהנועדלצמצםהפחתתמסבמסגרת
מיזוגביןחברהמרוויחהלביןחברהמפסידה,בדרךשל

פריסתקיזוזההפסדיםעלפניחמששניםע

ר ב ס ה י  ר ב ד



907 הצעותחוקהממשלה-ו111,י"זבשבטהתשע"ז,2017ע2ע13

המגבלותעלקיזוזהפסדאוהפסדהוןלפיסעיףזהלאיחולועלהפסדים ")ז1(
כאמורשלחברהקולטתשהחזיקה,ערבהמיזוג,במלואהזכויותבחברההמעבירה
וששוויהשוקשלהעלהבאותומועדעלפיתשעהמשוויהשוקשלהחברה
המעבירה;המנהלרשאילקבועבכלליםנסיבותנוספותשבהתקיימןלאיחולו

המגבלותעלקיזוזהפסדיםלפיסעיףזהע";

בסעיףקטן)ח(,בהגדרה"הכנסהחייבת",אחרי"קיזוזהפסדים"יבוא"שנוצרולפני )5(
מועדהמיזוג,לפיסעיףזה"ע

בסעיף103ט)ו(לפקודה,במקום"לאיהיהערעור"יבוא"ניתןלערערכאילוהיתהצוו1עתיקוןסעיף103ט
לפיסעיף152)ב("ע

בסעיף103יא)א(לפקודה,הסיפההחלבמילה"ובחוק"-תימחקע17עתיקוןסעיף103יא

בסעיף103יב)א(לפקודה,במקום"לחוקמסשבחמקרקעין"יבוא"לחוקמיסוימקרקעין"ע18עתיקוןסעיף103יב

בסעיף103יט)א(לפקודה,במקום"הכלכפישיקבע"יבוא"שקבע"ע19עתיקוןסעיף103יט

בסעיף103כלפקודה-20עתיקוןסעיף103כ

בסעיףקטן)ב(- )1(

המגבלותעלקיזוזהפסדאוהפסדהוןלפיסעיףזהלאיחולועלהפסדים ")ז1(
כאמורשלחברהקולטתשהחזיקה,ערבהמיזוג,במלואהזכויותבחברההמעבירה
וששוויהשוקשלהעלהבאותומועדעלפיתשעהמשוויהשוקשלהחברה
המעבירה;המנהלרשאילקבועבכלליםנסיבותנוספותשבהתקיימןלאיחולו

המגבלותעלקיזוזהפסדיםלפיסעיףזהע";

בסעיףקטן)ח(,בהגדרה"הכנסהחייבת",אחרי"קיזוזהפסדים"יבוא"שנוצרולפני )5(
מועדהמיזוג,לפיסעיףזה"ע

בסעיף103ט)ו(לפקודה,במקום"לאיהיהערעור"יבוא"ניתןלערערכאילוהיתהצוו1ע
לפיסעיף152)ב("ע

תיקוןסעיף103ט

תיקוןסעיף103יאבסעיף103יא)א(לפקודה,הסיפההחלבמילה"ובחוק"-תימחקע17ע

תיקוןסעיף103יבבסעיף103יב)א(לפקודה,במקום"לחוקמסשבחמקרקעין"יבוא"לחוקמיסוימקרקעין"ע18ע

תיקוןסעיף103יטבסעיף103יט)א(לפקודה,במקום"הכלכפישיקבע"יבוא"שקבע"ע19ע

תיקוןסעיף103כבסעיף103כלפקודה-20ע

בסעיףקטן)ב(- )1(

סעיףקטן)ב(סיפהשלסעיף103חהאמורקובע,לעניין
קיזוזהפסדהון,כיתקופהשלחמששניםממועדהמיזוג
לאתבואבמנייןההגבלההקבועהבסעיף92לפקודהלגבי
92האמורתוקן תקופתהקיזוזשלהפסדעמאחרשסעיף
132והמגבלהלענייןהתקופהשבה תיקוןמס' במסגרת
)2(למחוקאת מותרלקזזהפסדיםבוטלה,מוצעבפסקה

הסיפהשלסעיףקטן)ב(האמורע

בנוסף,הניסיוןמלמדשההסדרהקבועבסעיף103ח
לפקודהעלולליצורעיוותיםבמקריםמסוימיםעכךלמשל
החברה שווי בת, וחברה אם חברה שמתמזגות במקרה
האםעולהבאופןניכרעלשוויהחברההבתולחברההאם
הפסדיםניכריםעבמקרהכזה,יביאוהוראותהסעיףהאמור
לכךשיחולועלהחברההאםמגבלותעלקיזוזהפסדיםגם
לגביהכנסותיהשלה,עלאףשהמיזוגלאיצרלהיתרון
כלשהולענייןניצולההפסדים,ולפיכךראויבמקרהזהלא

להגבילקיזוזהפסדיםבידיהחברההאםע

)ז1(כנוסחו לאורהאמור,מוצעלקבוע,בסעיףקטן
המוצע,כימגבלתקיזוזההפסדיםהקבועהבסעיף103ח
לפקודהלגביהפסדיהחברההקולטת,לאתחולעלחברה
בחברה הזכויות במלוא המיזוג ערב שהחזיקה קולטת
המעבירהוששווייהעלהבאותומועדעלפיתשעהמשווי
החברההמעבירהעכןמוצעלהסמיךאתהמנהללקבוע
בכלליםנסיבותנוספותשבהתקיימןלאיחולוהמגבלות

האמורותע

המגבלות את לבטל מוצע דומה, באופן כי יצוין
הקבועותהיוםבסעיף105הלפקודהלענייןקיזוזהפסדים
32להצעת שלחברהמתפצלת)ראו:דבריהסברלסעיף

החוק(ע

ההכנסה בבחינת כי להבהיר מוצע )3( בפסקה
החייבת,לצורךחישובהסכוםהמותרלקיזוזכמפורטבפתח

דבריההסברלסעיףזה,תחושבההכנסההחייבתלפניקיזוז
הפסדיםשנוצרולפנימועדהמיזוג,לפיסעיףזה,להבדיל

מהפסדיםשנוצרולאחרמועדהמיזוגע

סעיףקטן)א(שלסעיף103טלפקודהקובעכי  סעיף 16
)1( לגבימיזוגסטטוטורי)מיזוגכאמורבפסקה 
להגדרה"מיזוג"שבסעיף103לפקודה(ניתןלפנותלמנהל
ולבקשאישורכיתכניתהמיזוגעומדתבתנאיםהמפורטים
המנהל החלטת לעניין הוראות לפקודהע 103ג בסעיף
קבועותבסעיףקטן)ה(שלסעיף103טלפקודהעלפיסעיף
)ו(שלהסעיףהאמור,עלהחלטתהמנהללפיסעיף קטן
קטן)ה(,לאיהיהערעורעמוצעלקבועכייהיהניתןלערער
עלהחלטתהמנהלכאילוהיאצולפיסעיף152)ב(,כלומר
לערערבהתאםלהוראותהפקודהוהתקנותלענייןסדרי

דיןשהותקנומכוחה,כאמורבסעיף153לפקודהע

החברות את מחייב לפקודה 103יט סעיף  סעיף 19
המתמזגותובעליהזכויותשבהןלהגישלפקיד 
השומהדוחהכוללאתכלהפרטיםוהעובדותהנוגעים
למיזוג,וכןמסמכיםודוחותנוספיםהמנוייםבסעיף,הכול
כפישקבעהשרבתקנותעמוצעלהבהירכיהחובהלהגיש
אתהדוחותוהמסמכיםהמנוייםבסעיףקיימתגםבלא
ששרהאוצרקבעתקנותבענייןזה,וכיהשרמוסמךלקבוע

בתקנותדוחותאופרטיםאחריםשאינםמנוייםבסעיףע

לפסקה )1( סעיף 20

103כלפקודהקובעהוראותלענייןמיזוגעל סעיף
דרךשלהחלפתמניותעסעיףקטן)ב(שלאותוסעיףקובע
אתהתנאיםשבהםמיזוגכאמורלאיחויבבמסעביןהשאר
מחזיקה, כיהחברההקולטת נדרשלפיאותוסעיףקטן
מידלאחרהמיזוגובמשךהתקופההנדרשת,בכלהזכויות
בחברההנעברתשאותןהחזיקהבמועדהמיזוג,וכיהוגשה

בקשהלמנהללאשראתתכניתהמיזוגע
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ברישה,אחרי"פקודהזו"יבוא"או",המילים"אולפיחוקתיאומיםבשל )א(
אינפלציה"-יימחקו,ובמקום"ובתנאיםהמפורטיםלהלן"יבוא"ובלבדשהחברה
הקולטתמחזיקה,מידלאחרהמיזוג,בכלהזכויותבחברההנעברתשהועברו
כאמור הזכויות סך יפחת לא הנדרשת התקופה ושבמהלך המיזוג, אגב לה

שבהחזקתהמ־51%מכלאחתמהזכויותבחברההנעברת";

פסקאות)1(ו–)2(-יימחקו; )ב(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

רווחאוהפסדשנוצרעקבמכירתמניותהחברההנעברתבידיהחברה ")ב1(
חלמועדהמיזוגובמשךשנתיים לקיזוזבשנתהמסשבה יותר הקולטתלא
שלאחריה,כנגדהפסדאורווחבחברההקולטת,והכוללפיסעיפים29,28או92,
לפיהעניין,ובשלושהשניםהבאותלאיותרלקיזוזרווחאוהפסדשנוצרעקב
מכירתהמניותכאמורכנגדרווחאוהפסדשנוצרממכירתנכסיםשיוםרכישתם

קדםלמועדהמיזוגע

הוראותסעיף103ח)ז(יחולולענייןקיזוזהפסדאוהפסדהוןשהיהלחברה )ב2(
הקולטתאולחברההנעברתלפנימועדהמיזוג,בשינוייםהמחויביםע";

מוצעלתקןאתסעיףקטן)ב(האמורולקבועכיהחברה
הקולטתתידרשלהחזיקמידלאחרהמיזוגבכלהזכויות
התקופה במהלך ואולם לה, שהועברו הנעברת בחברה
הנדרשתיוכלסךהזכויותשבהחזקתהלרדתעדלשיעור
של51%מכלאחתמהזכויותבחברההנעברתעתנאיזה
דומהבמהותולתנאיהקבועבסעיף103ג)2(לפקודה,לגבי
מיזוגסטטוטוריעיובהר,כימאחרשהתנאיםלקבלתהטבות
גםבמיזוג לפקודהנדרשים 103ג בסעיף המסהקבועים
לפיסעיף103כלפקודה,כאמורבסעיףקטן)ב(רישהשל
אותוסעיף,הרישעלפיהמוצעתתאפשרבמהלךהתקופה
הנדרשתמכירתזכויותבידיבעליהזכויותבחברההקולטת
וכןהקצאתזכויות,ובכללזההקצאתזכויותחדשותלבעלי
הזכויותהקיימים,ובלבדשסךזכויותיהםלאיפחתמ־25%
מכלאחתמהזכויותבחברההקולטת)ראוגםדבריהסבר

לסעיף10)3(להצעתהחוק(ע

103כ סעיף של )ב()2( קטן סעיף היום קובע בנוסף,
לפקודה,כיאיהחיובבמסבשלהמיזוג)החלפתהמניות(,
תלויבמתןאישורמראשמאתמנהלרשותהמסיםעהוראה
הנטל להכבדת מביא אשר משמעותי חסם יוצרת זו
במטרה מבנהע שינויי בביצוע ולעיכובים הביורוקרטי
להסירחסםזה,מוצעלבטלאתהדרישהלאישורמראששל
שינויהמבנהולהסתפקבענייןזהבדיווחלפקידהשומה
בתוך30יוםממועדהמיזוג,כאמורבסעיף103יטלפקודה
)אשרמוחללענייןמיזוגעלדרךהחלפתמניותבסעיףקטן

)ה(שלסעיף103כלפקודה(ע

בכמהמקריםמורכביםיותרמוצעלהותירעלכנה
אתהדרישהלאישורמראששלהמנהל,למשלבעתשינוי
)ראו:סעיף זרה חברה הקולטתהיא שבוהחברה מבנה

103)ג()7()ב(לפקודה(ע

במקביל,מתכוונתרשותהמסיםלקדםתיקוןלתקנותמס
הכנסה)הקלהביחסיגודלבמיזוגיםמסוימים(,התשס"ג-2003
)ק"תהתשס"ג,עמ'01ו(,שלפיולאיידרשאישורהמנהל

לצורךהקלהביחסיגודלשניתנהלפיתקנותאלהע

לפסקה )2(

בסעיף103כלפקודהלאקבועהכיוםמגבלהלעניין
קיזוזהפסדיםעזאתמשוםשבעליהזכויותבחברההקולטת
נדרשיםלהחזיק,במשךכלהתקופההנדרשת,בכלהזכויות
בחברההנעברתשהחזיקובמועדהמיזוג,למעטבמקרים
המנוייםבסעיףקטן)ג(שלאותוסעיףעלגביסוגיםאחריםשל
שינויימבנהאשרמוסדריםבחלקה'2לפקודה,נקבעהמגבלת
קיזוזהפסדיםלתקופהשלחמששנים)ראולמשלהמגבלה

הקבועהבסעיף104ח)ד()1(לפקודהלענייןהחלפתמניות(ע

מאחרשמוצעכעתלאפשרדילולהחזקותגםבמיזוג
עלדרךהחלפתמניות-בתנאיםכאמורבסעיףקטן)ב(של
סעיף103כלפקודהכתיקונוהמוצעבפסקה)1(-ובמטרה
ליצוראחידותבענייןזהביןההסדריםהשוניםבחלקה'2
לפקודה,מוצעלקבועבסעיפיםקטנים)ב1(ו–)ב2(כנוסחם
המוצע,מגבלהדומהלמגבלתהנזכרתלעיל,אשרתעמוד
גםהיאעלחמששנים,תוךמתןסמכותלמנהללהרחיב
מגבלהזובמקריםמיוחדיםכאמורבסעיף103ח)ז(לפקודהע

המוצעות ההקלות לאור יתרה חשיבות זה לעניין
בהצעתחוקזו,אשרמאפשרותביצועמהלכיםמורכבים
שעשוי דבר מבנה, שינוי לאחר מבנה שינוי דוגמת
בתחום )בעיקר נאותים בלתי מס לתכנוני פתח לשמש
קיזוזהפסדים(,וכןלאורהאפשרותלמכורזכויותבחברה
הנעברתבמהלךהתקופההנדרשת,כמפורטבדבריההסבר

לפסקה)1(ע
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סעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(-בטלים; )3(

בסעיףקטן)ה(,אחרי"103ב)ב("יבוא"103ד"ואחרי"103י"יבוא"103יג"ע )4(

בסעיף104אלפקודה-21עתיקוןסעיף104א

בסעיףקטן)א(- )1(

ברישה,במקום"לפיחוקמסשבחמקרקעין,אולפיחוקהתיאומיםבשל )א(
אינפלציה"יבוא"אולפיחוקמיסוימקרקעין";

בפסקה)1(,במקום"במשךשנתייםלפחותמיום"יבוא"מידלאחר"ובסופה )ב(
יבוא"ובמהלךהתקופההנדרשתלאיפחתסךהזכויותכאמורשבהחזקתומ־25%

מכלאחתמהזכויותבחברה";

בפסקה)2(,במקום"במשךשנתייםלפחותמיוםההעברה"יבוא"בתקופה )ג(
הנדרשת";

סעיףקטן)ב(-בטל; )2(

בסעיףקטן)ב1(,במקום"4שנים"יבוא"5שנים"ע )3(

סעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(-בטלים; )3(

בסעיףקטן)ה(,אחרי"103ב)ב("יבוא"103ד"ואחרי"103י"יבוא"103יג"ע )4(

תיקוןסעיף104אבסעיף104אלפקודה-21ע

בסעיףקטן)א(- )1(

ברישה,במקום"לפיחוקמסשבחמקרקעין,אולפיחוקהתיאומיםבשל )א(
אינפלציה"יבוא"אולפיחוקמיסוימקרקעין";

בפסקה)1(,במקום"במשךשנתייםלפחותמיום"יבוא"מידלאחר"ובסופה )ב(
יבוא"ובמהלךהתקופההנדרשתלאיפחתסךהזכויותכאמורשבהחזקתומ־25%

מכלאחתמהזכויותבחברה";

בפסקה)2(,במקום"במשךשנתייםלפחותמיוםההעברה"יבוא"בתקופה )ג(
הנדרשת";

סעיףקטן)ב(-בטל; )2(

בסעיףקטן)ב1(,במקום"4שנים"יבוא"5שנים"ע )3(

לפסקה )3(

לאורהוספתההוראהלענייןקיזוזהפסדיםבסעיף
לעיל, המוצע כנוסחו לפקודה 103כ סעיף של )ב1( קטן
מתייתרתההסמכהשבסעיףקטן)ד(שלאותוסעיףומוצע

עלכןלבטלוע

סעיףקטן)ג(שלסעיף103כלפקודהמתייתראףהוא,
נוכחמחיקתהשלפסקה)9(בסעיף103גלפקודה)ראודברי

ההסברלסעיף10)4(להצעתהחוק(ומוצעעלכןלבטלוע

וזהנוסחםשלסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(שלסעיף103כ
לפקודהשמוצעלבטלם:

התקייםאירועמהאירועיםהמפורטיםבפסקאות ")ג(
)א(עד)ג(לסעיף103ג)9(,לאיראובכךשינויבזכויותלאחר
המיזוג,ובלבדשבשוםמועדבמהלךהתקופההנדרשת
לאיפחתוזכויותיהםשלמישהיובעליזכויותבחברות
אחת בכל מ–51% המיזוג, ערב במיזוג המשתתפות
מהזכויותבחברההקולטתוכן,לאיפחתוזכויותהחברה

הקולטתמ–51%בכלאחתמהזכויותבחברההנעברתע

שרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת, )ד(
לקיזוז המותרים ההפסדים לענין כללים לקבוע רשאי

בחברההקולטתובחברההנעברתע"

לפסקה )4(

בפרק שונים סעיפים מחיל לפקודה 103כ)ה( סעיף
שנילחלקה'2לפקודה)פרקהמיזוגים(,עלמיזוגעלדרך
סעיף את גם כאמור להחיל מוצע מניותע החלפת של
מעורבת תמורה לעניין הוראות שקובע לפקודה 103ד
)מזומןומניות(במיזוג,וכןלהחילבמפורשאתסעיף103יג
זה סעיף המקובלת, הפרשנות פי שעל אף על לפקודה,
של בדרך מיזוג על המוצע, התיקון טרם היום, גם חל

החלפתמניותע

לפסקה )1( סעיף 21

סעיף104אלפקודהקובעכיאדםהמעביראת 
מלואזכויותיובנכסלחברה,תמורתקבלתהזכויותהקיימות
באותהחברה,לאיחויבבמסאםהתקיימוהתנאיםהקבועים
סעיף של )1( פסקה לפי סעיףע אותו של )א( קטן בסעיף

קטן)א(האמור,נדרשכי"המעבירמחזיקבמשךשנתיים
90% לפחות לו המקנות זכויות ההעברה מיום לפחות
זו מהחברה"עמוצעלהחליףפסקה בכלאחתמהזכויות
ולקבוע,בדומהלתיקוןהמוצעבהקשרזהבפרקהמיזוגים
)ראוסעיף10)3(להצעתהחוק(,כיהמעביריידרשלהחזיק
אתהזכויותהאמורותמידלאחרההעברה,וכיבמהלך
התקופההנדרשתלאיפחתסךהזכויותשבהחזקתומ־25%

מכלאחתמהזכויותבחברהע

לפסקה )2(

סעיףקטן)ב(שלסעיף104אלפקודהקובעכי"האמור
בסעיףקטן)א(לאיחוללגבינכסשהואבבעלותשותפות
אובבעלותמשותפתשלמספרבעלים"עלאורתיקוןסעיף
103א)א(לפקודהבמסגרתחוקלתיקוןפקודתמסהכנסה
)מס'221(,התשע"ו-ו201)ס"חהתשע"ו,עמ'87ו(,והחלת
חלקה'2לפקודהגםעלשותפויותרשומות,איןעודצורך

בהוראהזוומוצעעלכןלבטלהע

לפסקה )3(

נכס הועבר אם כי קובע לפקודה 104א)ב1( סעיף
לחברהשהיאאיגודמקרקעיןאושהיתהלאיגודמקרקעין
לאחרהעברתהנכס,יחולוהוראותסעיףקטן)א(שלסעיף
104אהאמוררקאםהועברומלואזכויותיושלהמעביר
בנכס,ואםהנכסהמועברהואקרקע-רקאםנבנהעליה
ניסיון פי על ההעברהע ממועד שנים ארבע בתוך בניין
העבר,עולהכיארבעשניםלעתיםאינןפרקזמןמספיק
לצורךהשלמתהבנייההנדרשתעעלכןמוצעלהאריךאת
פרקהזמןעדלהשלמתהבנייהמארבעשניםלחמששניםע

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-ו111,י"זבשבטהתשע"ז,2017ע2ע13 910

בסעיף104בלפקודה-22עתיקוןסעיף104ב

בסעיףקטן)א(- )1(

ברישה,הקטעהחלבמילים"שהוקמהבמיוחד"עדהמילים"אולפניווהכל" )א(
-יימחק,ובמקום"לפיחוקתיאומיםבשלאינפלציהאולפיחוקמסשבח"יבוא

"אולפיחוקמיסוימקרקעין";

במקוםפסקה)1(יבוא: )ב(

הועברהנכסלחברהשהוקמהבמיוחדלצורךכךולאהיה")1( )א(
או ההעברה במועד אחרת פעילות או אחר נכס חברה לאותה
לפניו)בפסקהזו-חברהחדשה(-חלקושלכלאחדמהשותפים
אוהבעליםהמשותפיםבכלאחתמהזכויותבחברה,מידלאחר
ההעברה,זההלחלקשהיהלולפניההעברהבכלנכסשהועבר

כאמוראובשותפות,לפיהעניין;

הועברהנכסלחברהשאינהחברהכאמורבפסקתמשנה)א( )ב(
)בפסקהזו-חברהקיימת(-בעליהזכויותבחברההקיימתהיו,לפני
ההעברה,בעליהזכויותבנכסאובשותפותומידלאחרההעברה
החזיקכלאחדמהםבחלקבזכויותבחברההקיימתהזההלחלק
שהיהלובזכויותבאותהחברהולחלקובנכסאובשותפות,לפי

העניין,לפניההעברהע

במהלךהתקופההנדרשתלאיפחתסךהזכויותהמוחזקות )ג(
בידימישהיהבעלזכויותבחברהחדשהאובחברהקיימת,כאמור
באותן כאמור ההעברה לאחר מיד )ב(, או )א( משנה בפסקאות

פסקאותמשנה,מ־25%מכלאחתמהזכויותבחברה;";

בפסקה)2(,במקום"במשךשנתייםמיוםההעברה"יבוא"בתקופההנדרשת"; )ג(

לפסקאות )1( ו–)4( סעיף 22

סעיף104ב)א(לפקודהקובעכיבהעברהשלנכס 
בבעלותמשותפתאונכסבבעלותשותפות,לחברה,נדרש
במיוחדלצורךכך, כיההעברהתהיהלחברהשהוקמה
שאיןלהנכסאחראופעילותאחרתבאותומועדאולפניוע
נראהכיכוונתהמחוקקבהוראהזוהיתהלמנועהעברות
שלנכסיםהמשמשיםבפעילותעסקיתלחברהקיימתשלה
הפסדיםעסקיים,באופןשכתוצאהמההעברהיהיהניתן
לקזזהפסדיםאלהכנגדרווחיםשינבעומפעילותהנכסים

המועבריםע

הנכס העברת ולפיה הדרישה כי מלמד, הניסיון
תיעשהלחברהחדשהבלבד,מהווהחסםלביצועשינויי
מבנהשלהםתכליתעסקיתוכלכליתעלאורהאמור,מוצע
להרחיבאתהאפשרויותלביצועשינויימבנהלפיסעיף
104ב)א(לפקודה,כךשתתאפשרהעברתנכסכאמורגם
אחד כל ההעברה לאחר שמיד ובלבד קיימת, לחברה
בזכויות בחלק יחזיק האמורה בחברה הזכויות מבעלי
החברההזההלחלקשהיהלובזכויותבחברההאמורה
ולחלקובנכסאובשותפות,לפנימועדההעברהעיצויןכי
זולענייןהמגבלותעל התיקוניםהמוצעיםבהצעתחוק

קיזוזהפסדיםנועדולהבטיחכיהעברהכאמורלחברה
קיימתלאתיעשהלצורךהפחתתמסבלתינאותהע

עודמוצע,ביןשמדוברבהעברהלחברהקיימתובין
שמדוברבהעברהלחברהחדשה,לאפשרגםבהקשרזה,
במהלךהתקופההנדרשת,למישהיהבעלזכויותבחברה
מידלאחרההעברה,להפחיתאתשיעורהחזקתובזכויות

בחברהעדלשיעורשל25%מהזכויותע

)3(21 בסעיף המוצע לתיקון בדומה מוצע, כן כמו
להצעתהחוקלענייןאדםהמעבירזכויותבנכסלחברה
)ראוסעיף104א)ב1(לפקודהכתיקונוהמוצעבאותוסעיף(,
לתקןאתפסקה)4(שלסעיף104ב)א(לפקודהולהאריךאת
התקופהלהשלמתבנייהבחברהשהיאאיגודמקרקעין

מארבעשניםלחמששניםע

במסגרתהתיקוןהמוצעבסעיףזה,מוצעלהחליףאת
פסקה)1(שלסעיף104ב)א(לפקודה,שזהנוסחה:

במשךשנתייםלפחותמיוםההעברה,חלקו )1("
שלכלאחדמהשותפיםאוהבעליםהמשותפיםבכל
אחתמהזכויותבחברהזההלחלקשהיהלובכלאחד
מהנכסיםשהועברוכאמוראולחלקובשותפות,לפי

הענין;"ע
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יבוא מקרקעין" לאיגוד החברה הפכה מכן "ולאחר במקום ,)4( בפסקה )ד(
"שהיאאיגודמקרקעיןאושהיתהלאיגודמקרקעיןבעקבותהעברתהקרקע",

ובמקום"4שנים"יבוא"5שנים";

בסעיףקטן)ג(,פסקה)2(-תימחק; )2(

סעיפיםקטנים)ד(ו–)ה(-בטלים; )3(

בסעיףקטן)ו(,במקום"לפיחוקהתיאומיםבשלאינפלציהאולפיחוקמסשבח )4(
מקרקעין"יבוא"אולפיחוקמיסוימקרקעין"ובמקוםהסיפההחלבמילים"כלהתנאים"

יבוא"שניאלה:

במהלךהתקופההנדרשתלאיפחתסךהזכויותשמחזיקיםבעליהזכויות )א(
בחברההמעבירהובחברההאחות,מ־25%מכלאחתמהזכויותבאותןחברות;

התנאיםשקבעשרהאוצרבתקנותע"; )ב(

אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )5(

יבוא מקרקעין" לאיגוד החברה הפכה מכן "ולאחר במקום ,)4( בפסקה )ד(
"שהיאאיגודמקרקעיןאושהיתהלאיגודמקרקעיןבעקבותהעברתהקרקע",

ובמקום"4שנים"יבוא"5שנים";

בסעיףקטן)ג(,פסקה)2(-תימחק; )2(

סעיפיםקטנים)ד(ו–)ה(-בטלים; )3(

בסעיףקטן)ו(,במקום"לפיחוקהתיאומיםבשלאינפלציהאולפיחוקמסשבח )4(
מקרקעין"יבוא"אולפיחוקמיסוימקרקעין"ובמקוםהסיפההחלבמילים"כלהתנאים"

יבוא"שניאלה:

במהלךהתקופההנדרשתלאיפחתסךהזכויותשמחזיקיםבעליהזכויות )א(
בחברההמעבירהובחברההאחות,מ־25%מכלאחתמהזכויותבאותןחברות;

התנאיםשקבעשרהאוצרבתקנותע"; )ב(

אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )5(

לפסקה )2(

לחברה נכסים להעברת האפשרות הוספת לאור
קיימתבתנאיםשנקבעו,מתייתרותהוראותפסקה)2(של
סעיף104ב)ג(לפקודה,ומוצעעלכןלמחקהעוזהנוסחהשל

פסקה)2(האמורה:

יראוכחברהכאמורבסעיףקטן)א(גםחברה )2("
שהועבראליהנכסלפיסעיףזהבעבר,כלעודממועד
הקמתהשלהחברהועדתוםשנתייםמיוםהעברת

נכסנוסף,לפיסעיףזה,התקיימוכלאלה:

בעליהזכויותבחברהלאהשתנו; )א(

היחסשביןשוויהשוקשלהזכויותשהוקצו )ב(
לכלמעבירבשלהעברתנכסנוסףלשוויהנכס
שווי שבין כיחס הוא העברתו, במועד הנוסף
הנכסים בכל המעביר של חלקו של השוק
שהעבירלחברהלשוויהשוקשלהחברהמיד

לאחרההעברהע"

לפסקה )3(

סעיףקטן)ד(שלסעיף104בלפקודהמאפשרלכמה
חדשה, לחברה בר–פחת נכס אחד, כל להעביר, יחידים
למטרהשלניהולותפעולמאוחדשלהנכסיםהמועבריםע
בפועל,כמעטשלאמתבצעותהעברותמהסוגהאמור,כך
שהסעיףאינומופעלכללומוצעעלכןלבטלווכןלבטל

בהתאםגםאתסעיףקטן)ה(שלסעיף104בהאמורע

וזהנוסחםשלסעיפיםקטנים)ד(ו–)ה(שלסעיף104ב
לפקודהאשרמוצעלבטלם:

באותו מעביר מהם אחד שכל יחידים מספר ")ד(
כך, לצורך במיוחד שהוקמה לחברה פחת בר נכס מועד
תמורתהקצאתמניותבלבד,ולאהיהלאותהחברהנכס
אחראופעילותאחרתבאותומועדאולפניו,לאיחוייבו

במסלפיפקודהזובעתההעברהאםנתקיימוכלאלה:

מטרתההעברההיאניהולותפעולמאוחדשל )1(
הנכסיםהמועברים;

תמורתהעברתהנכסאוהנכסיםהוקצומניות )2(
לכלאחדמהיחידיםשחלקןמכללמניותהחברהשווה
ליחסשביןשוויהשוקשלהנכסשהעבירלשוויהשוק

שהועברועלפיסעיףקטןזה; שלכללהנכסים

במשךשנתייםלפחותמיוםההעברהלאחל )3(
שינויבזכויותיהםשלבעליהמניותבחברהשהוקמה;

הנכסיםהמועבריםישמשובחברהשימוש )4(
מקובלבנסיבותהעניןבמהלךעסקיהחברהויישארו

בהבמשךשנתייםלפחותמיוםההעברה;

לאיתאגדובמסגרתחברה,עלפיסעיףקטן )5(
זה,יותרמעשרהיחידים,אולםרשאיהמנהללאשר
של יותר רב מספר יתאגדו שיתופית באגודה כי

יחידים;

אחד כל שהעביר נכס של השוק שווי )ו(
השוק משווי ארבעה פי על יעלה לא מהיחידים
שלנכסשהעביריחידאחר,והכלבמועדההעברה;
המנהלרשאילשנותאתהשיעורהאמור,מטעמים

שיירשמו;

לאיועברבמסגרתסעיףקטןזהנכסשהוא )7(
זכותבמקרקעיןע

האמורבסעיףקטן)ד(לאיחוללגבינכסשהינו )ה(
בבעלותשותפותאובבעלותמשותפתשלמספרבעליםע"

לפסקה )5(

כיוםקבועהבפסקה)2(שלסעיף104דלפקודההוראה
החלהלענייןסעיפים104אעד104גלפקודה,שלפיהבעלי
זכויותהמחזיקיםבזכויותהנסחרותבבורסהלאייכללו
104ד סעיף של )1( פסקה לעניין הזכויות בעלי במניין
האמור,אלאאםכןהיובמועדהמיזוגבעלישליטהעמוצע
לקבועהוראהזובסעיףקטן)ו1(כנוסחוהמוצע,כךשתחול
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בעליזכויותהמחזיקיםבזכויותהנסחרותבבורסהלאייכללובמנייןבעלי ")ו1(
הזכויותלענייןסעיףקטן)א()1()ג(או)ו(,אלאאםכןהיו,במועדהעברתהנכס,

בעלישליטה;לענייןזה,"בעלשליטה"-למעטקופתגמלוקרןנאמנותע"

בסעיף104גלפקודה-23עתיקוןסעיף104ג

בסעיףקטן)א(- )1(

ברישה,במקום"אולפיחוקהתיאומיםבשלאינפלציה"יבוא"אולפיחוק )א(
מיסוימקרקעין";

במקוםפסקה)4(יבוא: )ב(

")4(במהלךהתקופההנדרשתלאיפחתסךהזכויותשמחזיקההחברה
האםבחברההמעבירהמ־25%מכלאחתמהזכויותבאותהחברה,ויחולו

לענייןזההוראותסעיף104ב)ו1(;";

בפסקה)ו(,במקום"הנכסמועבר"יבוא"המניותמועברות"; )ג(

בסעיףקטן)ב(,במקום"היכולה"יבוא"אומפעלמוטבכהגדרתובסעיף51לאותו )2(
חוקוהחברהיכולה"ובמקום"סעיף47)ב()2(או51)ג(לאותוחוק"יבוא"סעיפים47)א2(

ו–)ב()2(או51ב)א(ו–)ג(לאותוחוק";

בסעיףקטן)ג(,המילים"ולצורךחוקהתיאומיםבשלאינפלציהעקבהפעלתסעיף )3(
זה"-יימחקוע

בסעיף104דלפקודה,פסקאות)1(,)2(ו–)5(-יימחקוע24עתיקוןסעיף104ד

לענייןשיעוריההחזקההנדרשיםלפיסעיפים104ב)א(ו–)ו(
לפקודהכתיקונםהמוצעעמשמעותההוראההיאכיבעלי
הזכויותהמחזיקיםבזכויותהנסחרותבבורסהלאיובאו
בחשבוןלענייןהתנאישלהחזקהב־25%מהזכויותשאותן

נדרשיםלהחזיקבעליהזכויותלאחרהעברתהנכסיםע

לפסקה )1( סעיף 23

סעיף104גלפקודהמאפשרהעברתמניותשל 
האם לחברה נכדה, בחברה מעבירה( )חברה בת חברה
)להלן-מניותמועברות(,בתנאיםהקבועיםבסעיףעסעיף
קטן)א()4(שלאותוסעיףקובע,כיבמשךשנתייםלפחות
מיוםההעברהלאיחולשינויבזכויותהחברההאםבחברה
המעבירה,היאהחברההבתעמוצע,גםבהקשרזה,בדומה
לשינוייםהאחריםהמוצעיםבסעיפים10)3(,21)1(ו־22)1(
האם החברה בהחזקות הפחתה לאפשר החוק, להצעת
אחת בכל 25% של בשיעור להחזקה עד הבת, בחברה

מהזכויותבחברההבתע

לשםכךמוצעלהחליףאתפסקה)4(שלסעיף104ג)א(
לפקודה,שזהנוסחה:

במשךשנתייםלפחותמיוםההעברהלאחל )4("
שינויבזכויותהחברההאםבחברההמעבירה;"ע

של )ו( בפסקה שנפלה טעות לתקן מוצע עוד
ולא ב"מניות" עוסק הסעיף שכן לפקודה, 104ג)א( סעיף

ב"נכסים"ע

לפסקה )2(

לחברה היה אם כי קובע לפקודה 104ג)ב( סעיף
לעידוד בחוק כמשמעותו מאושר מפעל המעבירה
להשקעותהון,התשי"ט-1959)להלן-חוקלעידודהשקעות
הון(,והיאיכולהבמועדההעברהלחלקדיבידנדלפיסעיף
המניות העברת את יראו חוק, לאותו 51)ג( או 47)ב()2(
המועברותכחלוקתדיבידנדכאמורעהסעיףנועדלמנוע
הוצאתרווחיםשהיופטוריםלפיחוקלעידודהשקעותהון,

בלאתשלוםמסהחברותכקבועבאותוחוקע

לאורתיקוניםשנעשובמהלךהשניםבחוקלעידוד
מפעל לעניין ההסדר הוספת ובעיקר הון, השקעות
חוק במסגרת חוק, לאותו 51 בסעיף כהגדרתו מוטב
המדיניותהכלכליתלשנתהכספים2005)תיקוניחקיקה(,
התשס"ה-2005)ס"חהתשס"ה,עמ'ו34()להלן-תיקוןמס'
0ולחוקלעידודהשקעותהון(,מוצעלתקןבהתאםאת

ההפניהלסעיפיהחוקהאמוריםבסעיף104ג)ב(לפקודהע

סעיף104דלפקודהקובעהוראותהחלותלעניין  סעיף 24
סעיפים104אעד104גלפקודהע 

פסקה)1(קובעתאתהמקריםשבהםירידהבשיעור
ההחזקהבזכויותבחברהלאתהווההפרהשלהדרישות
הקבועותבסעיפיםהאמורים,בתנאישבשוםמועדבמהלך
מי של זכויותיהם יפחתו לא ההעברה לאחר השנתיים
שהיובעליבזכויותמידלאחרההעברהמ־51%בכלאחת

מהזכויותבחברהע
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בסעיף104הלפקודה-25עתיקוןסעיף104ה

בסעיףקטן)א(,במקום"חוקהתיאומיםבשלאינפלציהוחוקמסשבחמקרקעין" )1(
יבוא"וחוקמיסוימקרקעין"והסיפההחלבמילים"ואולםהמחירהמקורי"-תימחק;

סעיףקטן)ב(-בטל; )2(

)ג(,לפני"ריווחהוןאוהפסדהון"יבוא"עלקיזוז"ובמקוםהסיפה בסעיףקטן )3(
החלבמילים"לאיותרלקיזוז"יבוא"יחולוהוראותסעיף103כ)ב1(ו–)ב2(,בשינויים

המחויבים"ע

בסעיף104ולפקודה-ו2עתיקוןסעיף104ו

תיקוןסעיף104הבסעיף104הלפקודה-25ע

בסעיףקטן)א(,במקום"חוקהתיאומיםבשלאינפלציהוחוקמסשבחמקרקעין" )1(
יבוא"וחוקמיסוימקרקעין"והסיפההחלבמילים"ואולםהמחירהמקורי"-תימחק;

סעיףקטן)ב(-בטל; )2(

)ג(,לפני"ריווחהוןאוהפסדהון"יבוא"עלקיזוז"ובמקוםהסיפה בסעיףקטן )3(
החלבמילים"לאיותרלקיזוז"יבוא"יחולוהוראותסעיף103כ)ב1(ו–)ב2(,בשינויים

המחויבים"ע

תיקוןסעיף104ובסעיף104ולפקודה-ו2ע

עקבהתיקוניםהמוצעיםבסעיפיםהנזכרים,בסעיפים
)1( פסקה הוראות מתייתרות החוק, להצעת 23 עד 21

האמורהומוצעלמחקהע

סעיף של )2( בפסקה היום הקבועה ההוראה את
104דלפקודה,מוצעכאמורלהעבירלהוראותהפרטניות
הנדרשים הזכויות בעלי של ההחזקות שיעורי שעניינן
לצורךהזכאותלהטבותלפיחלקה'2לפקודה)ראודברי

ההסברלסעיף22)5(להצעתהחוק(ע

ה'2 לחלק חמישי פרק הוספת לאור מוצע, לבסוף
לפקודהכנוסחוהמוצע,שעניינושינוימבנהנוסף,למחוק
אתפסקה)5(שלסעיף104דלפקודה,אשרמסמיכהאת
המנהללקבועכלליםשלפיהםפיצולאומיזוגשלחברה
ה'2 לחלק השלישי בפרק כאמור נכס הועבר שאליה
לפקודה,לאייחשבולאיקיוםתנאימהתנאיםהמפורטים

באותופרקע

104ד )2(ו–)5(שלסעיף ,)1( וזהנוסחןשלפסקאות
לפקודה,שמוצעלמחוק:

המפורטים מהדברים אחד התקיים אם )1("
בפסקאותמשנה)א(עד)ד(להלן,לאיראובופגיעה
שבשום ובלבד בחברה, בזכויות ההחזקה בהמשך
יפחתו לא ההעברה לאחר שנתיים במהלך מועד
לאחר מיד הזכויות בעלי שהיו מי של זכויותיהם

ההעברהמ־51%בכלאחתמהזכויותבחברה:

כהגדרתן מניות בבורסה לציבור הוצעו )א(
בסעיף102עלפיתשקיףשבוצוייןשהבורסה

הסכימהלרישוםהמניותלמסחרבה;

בחברה הזכויות מבעלי יותר או אחד )ב(
שאליההועברהנכסמכרבמכירהמרצון,במשך
מכל מ־10% פחות ההעברה, ממועד שנתיים
אחתמהזכויותהמוחזקותבידואו-בהסכמת
בעליהמניותהאחרים-אחוזגבוהיותר,ובלבד

שהתקיימוכלאלה:

סךכלהזכויותהנמכרותמאתכלל )1(
בעליהזכויותלאיעלהעל10%מהזכויות

בחברה;

לפני בנכס הזכויות בעלי כלל )2(
ההעברהלאימכרואחוזמהזכויותשהם
מחזיקיםבחברההעולהעלההפרשבין
האחוזשלזכויותיהםמידלאחרההעברה

לבין90%מהזכויותבחברה;

הוקצומניותחדשותלמישלאהיהבעל )ג(
שאינו בשיעור ההקצאה לפני בחברה זכויות

עולהעל25%מהוןהמניותלפניההקצאה;

)נמחקה(; )ד(

]עעע[ 

הנסחרות בזכויות המחזיקים זכויות בעלי )2(
בבורסהלאייכללובמניןבעליהזכויות,לעניןפסקה
)1(אלאאםכןהיובמועדהמיזוגבעלישליטה;לענין

זה,"בעלשליטה"-למעטקופתגמלוקרןנאמנות;

]עעע[

עלאףהאמורבפרקזה,רשאיהמנהללקבוע )5(
שאליה חברה של מיזוג או פיצול ולפיהם כללים
הועברנכסכאמורבפרקזה,לאייחשבוכאיקיום

תנאימהתנאיםהמפורטיםבפרקזהע"

סעיף 25)1( ו–)3(

סעיף104הלפקודהעניינובדרךהחישובשלרווחההון
בעתמכירתנכסשהועברלפיסעיפים104או־104בלפקודהע

שמוצע ההפסדים קיזוז מנגנון את להחיל מוצע
המוצע כנוסחו לפקודה, ו–)ב2( 103כ)ב1( בסעיף לקבוע
בסעיף20)2(להצעתהחוק,עלקיזוזהפסדיםבחישוברווח
104או־104ב הוןממכירתנכסיםשהועברולפיסעיפים
לפקודה,וזאתבמטרהליצורמנגנוןקיזוזהפסדיםאחיד

בחלקה'2לפקודהע

מניות במכירת עניינו לפקודה 104ו סעיף  סעיף 26
שהתקבלותמורתנכסשהועברכאמורבסעיפים 

104או־104בלפקודהע
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האמורבויסומן")א("ובו- )1(

בפסקה)3(,במקום"עדהמועדהקובע,יראולעניןחישוברווחההוןהריאלי )א(
עדהמועדהקובע"יבוא"עדמועדהשינוי,יראולענייןהחיובבמסעלרווחההון
הריאלילפיסעיף91)ב1(אוהחיובבמסעלהשבחהריאלילפיסעיף48א)ב1(

לחוקמיסוימקרקעין";

אחריפסקה)3(יבוא: )ב(

במכירתהמניהבידיהמעביר,יחולפטורממסכאמורבסעיף97,רק )4("
אםהיההמעבירזכאי,ערבהעברתהנכס,לפטורממסכאמוראילומכר

אתהנכסבאותומועדע";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

מכרבעלמניות,במהלךהתקופההנדרשת,מניהשלחברהאחותאשר ")ב(
קיבלהנכסבהעברהלפיסעיף104ב)ו(,אומניהשלחברהמעבירהאשרהעבירה
נכסלפיהוראותאותוסעיף,בפטורממסלפיסעיף97,כאמורבסעיףקטן)א()4(,
יראואתחלקוהיחסיבעלותהנכסכאילוחולקלוכדיבידנדבמועדהעברת
הנכסכאמור;חלקוהיחסישלבעלהמניותבעלותהנכסיחושבלפיחלקוהיחסי

בזכויותבחברההמעבירהבמועדההעברהע

זו,היהלחברהמעבירה,שהעבירהנכסלחברה עלאףהאמורבפקודה )ג(
אחותכאמורבסעיף104ב)ו(,מפעלמאושרכמשמעותובחוקלעידודהשקעות
הוןאומפעלמוטבכהגדרתובסעיף51לאותוחוק,ובעתההעברההיתההחברה
המעבירהיכולהלחלקדיבידנדלפיסעיפים47)א2(ו–)ב()2(או51ב)א(ו–)ג(לחוק
שהועברו הנכסים עולהעלעלות יחויבבמסחלקהדיבידנדשאינו האמור,
לחברההאחותכאמורבאותםסעיפים,לפיהעניין,בעתההעברהכאילוחולקע"

לפסקה )1(

מוצעלתקןאתפסקה)3(שלהסעיףהאמורבמטרה
להביאלידיביטויאתכלתקופותהחישובלענייןשיעורי
לפקודה, 103ו)3( סעיף של המוצע לתיקון בדומה המס,

בסעיף13)2(להצעתהחוקע

לעיל הנזכר לתיקון בדומה זאת גם מוצע, בנוסף
ומאותםטעמים,להוסיףלסעיף104ולפקודהאתפסקה)4(
המוצעת,שלפיהבמכירתהמניהבידיהמעביר,יחולפטור
ממסלפיסעיף97,רקאםהיההמעבירזכאי,ערבהעברת
הנכס,לפטורממסכאמוראילומכראתהנכסבאותומועדע

לפסקה )2(

מוצעלהוסיףלסעיף104ולפקודהאתסעיפיםקטנים
)ב(ו–)ג(כנוסחםהמוצע,ולקבועבהםהוראהלענייןסעיף
104ב)ו(לפקודהשעניינוכאמורהעברתנכסלחברהאחות

כאמורבאותוסעיףע

מוצעלהוסיףלסעיף104ולפקודהאתסעיףקטן)ב(
המוצע,שלפיואםמכרבעלמניותמניהשלחברהאחות
אשרקיבלהנכסבהעברהלפיסעיף104ב)ו(לפקודה,או
מניהשלחברהמעבירהאשרהעבירהנכסלפיהוראות
בסעיף כאמור ,97 סעיף לפי ממס בפטור סעיף, אותו

התקופה במהלך לפקודה, 104ו סעיף של )א()4( קטן
הנדרשת,יראואתחלקוהיחסיבעלותהנכסכאילוחולק
זו לוכדיבידנדבמועדהעברתהנכסכאמורעגםהוראה
היאהוראהאנטי–תכנונית,שנועדהלמנועמצבשבומי
שפטורממסבגיןרווחהון,אךלאבגיןדיבידנד,יעבירנכס
לחברהאחרתבמטרהלמכוראתהמניהשלאותהחברה
בפטורממס,שלאהיהזכאילו,לוהיהמקבלאתפירות

הנכסכדיבידנדע

לחברה היה אם כי לקבוע מוצע )ג( קטן בסעיף
בסעיף כאמור אחות לחברה נכס שהעבירה מעבירה,
לעידוד חוק לפי מוטב מפעל או מאושר מפעל 104ב)ו(
השקעותהון,ובעתההעברההיתההחברהיכולהלחלק
דיבידנדלפיהסעיפיםהרלוונטייםבאותוחוק,יחויבבמס
חלקהדיבידנדהעולהעלעלותהנכסיםשהועברולחברה

האחותכאמורבאותםסעיפים,לפיהעניין,כאילוחולקע

הואילושינויהמבנההמוסדרבסעיף104ב)ו(לפקודה
דומהבמהותולפיצוללפיסעיף105א)1(לפקודה)פיצול
105ד)ו(לפקודה אופקי(,ההוראההמוצעתדומהלסעיף
שבפרקרביעילחלקה'2לפקודה,ומטרתהמניעתהוצאה
שלרווחיםבפטורממסמהחברהבאמצעותשינויהמבנה
-רווחיםאשרהוצאתםמהחברהמחויבתבמסלפיחוק

לעידודהשקעותהוןע
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בסעיף104ז)ב(לפקודה-27עתיקוןסעיף104ז

יבוא ובסעיפים" ,)2( פסקה להוראות כפוף 103י, "בסעיף במקום ,)1( בפסקה )1(
"בסעיפים103י"ובסופהיבוא"איןבהוראותפסקהזוכדילגרועמהוראותסעיף104ה)ג(";

פסקה)2(-תימחקע )2(

בסעיף104חלפקודה-28עתיקוןסעיף104ח

בסעיףקטן)ב(- )1(

)1(,ברישה,אחרי"חלקה'"יבוא"או"והמילים"אולעניןחוק בפסקה )א(
תיאומיםבשלאינפלציה"-יימחקו;

בפסקה)3(,במקום"בהחלפתמניות"יבוא"החלפתמניות"ובמקוםהסיפה )ב(
החלבמילים"יחולוהוראות"יבוא"תיחשב,במועדההחלפה,למכירתןלעניין

החיובבמסרכישהלפיחוקמיסוימקרקעין";

בסעיףקטן)ג(,אחריפסקה)11(יבוא: )2(

היההמעבירבעלמניותמהותיעוברלמועדהחלפתהמניות,יראואותו )12("
כבעלמניותמהותיגםביוםהמכירהע";

בסעיףקטן)ד()1(,הסיפההחלבמילים"התקופותהמנויות"-תימחק; )3(

בסעיףקטן)ה(,במקום"סעיף102)ג("יבוא"סעיף102)ב("ע )4(

תיקוןסעיף104זבסעיף104ז)ב(לפקודה-27ע

יבוא ובסעיפים" ,)2( פסקה להוראות כפוף 103י, "בסעיף במקום ,)1( בפסקה )1(
"בסעיפים103י"ובסופהיבוא"איןבהוראותפסקהזוכדילגרועמהוראותסעיף104ה)ג(";

פסקה)2(-תימחקע )2(

תיקוןסעיף104חבסעיף104חלפקודה-28ע

בסעיףקטן)ב(- )1(

)1(,ברישה,אחרי"חלקה'"יבוא"או"והמילים"אולעניןחוק בפסקה )א(
תיאומיםבשלאינפלציה"-יימחקו;

בפסקה)3(,במקום"בהחלפתמניות"יבוא"החלפתמניות"ובמקוםהסיפה )ב(
החלבמילים"יחולוהוראות"יבוא"תיחשב,במועדההחלפה,למכירתןלעניין

החיובבמסרכישהלפיחוקמיסוימקרקעין";

בסעיףקטן)ג(,אחריפסקה)11(יבוא: )2(

היההמעבירבעלמניותמהותיעוברלמועדהחלפתהמניות,יראואותו )12("
כבעלמניותמהותיגםביוםהמכירהע";

בסעיףקטן)ד()1(,הסיפההחלבמילים"התקופותהמנויות"-תימחק; )3(

בסעיףקטן)ה(,במקום"סעיף102)ג("יבוא"סעיף102)ב("ע )4(

מוצעלהחילאתמנגנוןההפרההקבועבסעיף  סעיף 27
103ילפקודה,ולפיובעתהפרהשלתנאילמתן 
הטבההקבועבסעיפים104אעד104גלפקודה,מבוטלות
האפשרות את ולבטל נתינתן, ממועד למפרע ההטבות
103י הקיימתהיוםלבחורביןהסנקציההקבועהבסעיף
לפקודה, 104ז)ב()2( בסעיף הקבועה לסנקציה לפקודה,
ולפיההעברתהנכסתהיהחייבתבמסלפישוויהשוקשל

הנכסהמועברבמועדההעברהע

מאחרשסעיף104ז)ב()2(האמורהואסעיףשנועדלמנוע
תכנוןמסבתקופהשבההיהפטורלרווחהוןממכירתניירות
ערךהנסחריםבבורסה,משבוטלהפטורהאמור,בתיקוןמס'

132,מתייתרתהוראתסעיףזהומוצעעלכןלבטלוע

עםזאת,מוצעלהבהירכיגםבמקרהשלהפרהשל
תנאיכאמור,חלותהוראותסעיף104ה)ג(לפקודהלעניין
קיזוזהפסדים,וזאתכדישלאליצורתמריץלהפרתנאי

כאמורבדיעבדבמטרהלקזזהפסדיםע

עניינושלסעיף104חלפקודהבהחלפתמניות,  סעיף 28
זכויות לרבות מניות, מועברות שבמסגרתה 
לרכישתמניותשלחברה)להלן-חברהנעברת(,בתמורה
להקצאתמניותרשומותלמסחרבבורסה,בחברהאחרת,

ביןבצירוףתמורהנוספתוביןבלעדיהע

לפסקה )1(

כי קובע לפקודה 104ח סעיף של )ב()3( קטן סעיף
בהחלפתמניותשלחברהנעברתשהיאאיגודמקרקעין,
יחולוהוראותסעיף104ד)4(לפקודה,בשינוייםהמחויביםע
5%ע0 של רכישה מס יחול כאמור מניות בהחלפת קרי,

משווייהשלהמכירהע

ככלל,ההטבהבמסרכישההמוענקתבמתוויםשוניםשל
שינויימבנהלפיחלקה'2לפקודה,ניתנתמתוךתפיסה,שאף
שמבחינהמשפטיתמדוברבמכירה,הרישמבחינהכלכליתלא
התרחשאירועשלמכירהעסעיף104חלפקודהקובעמתווה
חריגבהקשרזה,מאחרשמדוברבובאירועהמהווהמכירה
גםמבחינהכלכלית,אלאשאירועהמכירהנדחהלתקופה
מוגבלת)בלאמגבלותלענייןהחזקהשמאפיינותאתשאר
שינוייהמבנההמוסדריםבחלקה'2לפקודה(ענראהכיאין
מקוםלמתןההטבהבמסרכישהבנסיבותכאמורומוצעלתקן
בהתאםאתסעיףקטן)ב()3(האמורכךשהחלפתמניותשל
חברהנעברתשהיאאיגודמקרקעיןתיחשב,במועדההחלפה,
למכירתהמניותותחויבבמסרכישהלפיחוקמיסוימקרקעיןע

לפסקה )2(

מוצעלהוסיףלסעיף104ח)ג(לפקודהאתפסקה)12(
כנוסחההמוצע,ולקבועבהכיאילוהיההמעבירבעל
אותוכבעל יראו המניות, החלפת מהותיבמועד מניות
מניותמהותיגםביוםהמכירה,וזאתכדילשמר,לעניין
שיעורהמס,אתמעמדושלהמוכרכבעלמניותמהותי,

כפישהיהבמועדהחלפתהמניותע

לפסקה )3(

להצעת )2(15 בסעיף המוצע לתיקון בדומה מוצע,
החוק,למחוקאתהקביעהכיהתקופותהמנויותבסעיף
קטן)ד()1(שלסעיף104חלפקודהלאיובאובחשבוןלעניין
ההגבלההקבועהבסעיף92)ב(לפקודה,משמגבלהזובוטלהע

לפסקה )4(

סעיף104ח)ה(לפקודהקובעהוראתרציפותלעניין
עסקתהחלפתמניותשבהחלקמבעליהזכויותהםעובדים
בעלימניותאואופציות,שחלותלגביהםהוראותסעיף
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בסעיף105ב)א(לפקודה,במקום"לפיחוקהתיאומיםבשלאינפלציהאולפיחוקמס29עתיקוןסעיף105ב
שבחמקרקעין"יבוא"אולפיחוקמיסוימקרקעין"ע

בסעיף105ג)א(לפקודה-30עתיקוןסעיף105ג

בפסקאות)2(ו–)3(,במקום"במשךשנתייםממועדהפיצול"יבוא"במהלךהתקופה )1(
הנדרשת";

בפסקה)7(- )2(

שנתייםממועדהפיצול"-יימחקו )א(,המלים"ובמשך בפסקתמשנה )א(
ובסופהיבוא"ובמהלךהתקופההנדרשתלאיפחתסךהזכויותהמוחזקותבידי
בעליהמניותהאמורים,כולםאוחלקם,בכלאחתמהחברותכאמור,מ־25%מכל

אחתמהזכויותבאותןחברות";

יימחקו הפיצול"- ממועד שנתיים "ובמשך המלים )ב(, משנה בפסקת )ב(
ובסופהיבוא"ובמהלךהתקופההנדרשתלאיפחתסךזכויותיהבחברההחדשה

מ־25%מכלאחתמהזכויותבאותהחברה";

פסקה)8(-תימחק; )3(

בפסקה)8א(,המילים"ונוסףעלהוראותפסקה)8("-יימחקו; )4(

בפסקה)11(,במקום"במשךשנתייםלאחרמועדהפיצול"יבוא"במהלךהתקופה )5(
הנדרשת";

בפסקה)13(,במקום"לפני"יבוא"לענייןפיצולכאמורבסעיף105א)1(-לפני", )ו(
ובסופהיבוא"ולענייןפיצולכאמורבסעיף105א)2(-הוגשוהדוחותוהמסמכיםשיש

להגישםלפיסעיף103יט)א(כפישהוחללענייןפיצולכאמורבסעיף105ח)א(";

102האמורתוקןבמסגרתתיקוןמס' 102לפקודהעסעיף
132,ומוצעלתקןאתסעיף104ח)ה(לפקודהולהחליףאת
ההפניההקיימתבוהיוםלסעיף102)ג(לפקודה,שמקורה
102)ב( לסעיף בהפניה לעיל, הנזכר לתיקון שקדם בדין

לפקודה,בהתאםלדיןכיוםע

לפסקאות )1( ו–)5( סעיף 30

לאורתקופתהמגבלותהאחידהשמוצעלקבוע 
לרובשינוייהמבנההמוסדריםבחלקה'2לפקודה,ובהם
שבסעיף הנדרשת" "התקופה ההגדרה במסגרת פיצול,
8)2(להצעתהחוק 103לפקודהכתיקונההמוצעבסעיף
)ראוגםדבריההסברלסעיףהאמור(,מוצעלתקןבהתאם
אתההתייחסויותלתקופהזובסעיף105ג)א()2(,)3(ו–)11(

לפקודהע

לפסקה )2(

מוצע,גםלגביפרקרביעילחלקה'2לפקודהאשר
בפיצולי מס להטבות הזכאות את מסדירות הוראותיו
חברות,אגודותשיתופיותועמותות,לצמצםאתהמגבלות
הקיימותהיוםעלשםכך,מוצעלתקןאתפסקה)7()א(של
הנדרשת התקופה שבמהלך כך לפקודה 105ג)א( סעיף
הקיימים הזכויות בעלי בידי זכויות מכירת תתאפשר
בחברההמתפצלתוכןתתאפשרהקצאתזכויות,ובכללזה
הקצאתזכויותחדשותלבעליהזכויותהקיימיםכאמור,

ובלבדשסךהזכויותהמוחזקותבידיאותםבעליזכויות
לאיפחתמ־25%מכלאחתמהזכויותבחברההמתפצלתע

)7()ב(שלסעיף באופןדומהמוצעלתקןאתפסקה
חברה תחזיק הפיצול לאחר שמיד כך לפקודה 105ג)א(
)פיצול לפקודה 105א)2( סעיף לפי בפיצול מתפצלת
אנכי(במלואהזכויותבחברההחדשה,ובמהלךהתקופה
הנדרשתלאיפחתסךזכויותיהבחברההחדשהמ־25%ע
תיקוניםאלהיאפשרומכירתזכויותוהקצאתןביתרקלות,
תוךשמירהעלהשפעההמהותיתשלגרעיןהשליטהשל
בעליהזכויותהמחזיקיםבזכויותמידלאחרשינויהמבנהע

לפסקאות )3( ו–)4(

בעקבותצמצוםההגבלותלענייןהחזקותלאחרפיצול,
של כמוצעבפסקה)2(לעיל,מוצעלמחוקאתפסקה)8(
סעיף105ג)א(לפקודה,אשרקובעתאתהתנאיםלמכירה
אולדילולבמהלךתקופתהמגבלות,ואינהרלוונטיתעוד
עקבהתיקוןהמוצעכאמור,ולתקןבהתאםאתפסקה)8א(

שלהסעיףהאמורע

לפסקה )6(

103כ)ב()2( בסעיף היום הקבועה להוראה בדומה
לפקודהלענייןמיזוגבדרךשלהחלפתמניות,נקבעבסעיף
לענייןפיצול,כיאי–החיובבמסבשל לפקודה, 105א)2(
שינויהמבנהתלויבאישורמראששלמנהלרשותהמסיםע
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בפסקה)14(,במקום"4שנים"יבוא"5שנים"ע )7(

בסעיף105ד)ו(לפקודה-31עתיקוןסעיף105ד

האמורבויסומןכפסקה")1(",ובה,אחרי"בחוקלעידודהשקעותהון"יבוא"או )1(
מפעלמוטבכהגדרתובסעיף51לאותוחוק",במקום"סעיף47)ב()2(או51)ג(לאותוחוק"

יבוא"סעיפים47)א2(ו–)ב()2(או51ב)א(ו–)ג(לאותוחוק";

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

מכרבעלמניותמניהשלחברהחדשהשהוקצתהלובפיצול,אומניה )2("
שלחברהמתפצלת,בפטורממסלפיסעיף97,במהלךהתקופההנדרשת,יראו
אתעודףהנכסיםכאמורבפסקה)1(,כפיחלקובמועדהפיצול,כאילוחולקלו

כדיבידנדבמועדהאמורע"

סעיף105הלפקודה-בטלע32עביטולסעיף105ה

בפסקה)14(,במקום"4שנים"יבוא"5שנים"ע )7(

תיקוןסעיף105דבסעיף105ד)ו(לפקודה-31ע

האמורבויסומןכפסקה")1(",ובה,אחרי"בחוקלעידודהשקעותהון"יבוא"או )1(
מפעלמוטבכהגדרתובסעיף51לאותוחוק",במקום"סעיף47)ב()2(או51)ג(לאותוחוק"

יבוא"סעיפים47)א2(ו–)ב()2(או51ב)א(ו–)ג(לאותוחוק";

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

מכרבעלמניותמניהשלחברהחדשהשהוקצתהלובפיצול,אומניה )2("
שלחברהמתפצלת,בפטורממסלפיסעיף97,במהלךהתקופההנדרשת,יראו
אתעודףהנכסיםכאמורבפסקה)1(,כפיחלקובמועדהפיצול,כאילוחולקלו

כדיבידנדבמועדהאמורע"

ביטולסעיף105הסעיף105הלפקודה-בטלע32ע

והביאו משמעותיים חסמים כאמור יצרו אלה הוראות
שינויי בביצוע ולעיכובים הביורוקרטי הנטל להכבדת

מבנהע

מוצעעלכן,בדומהלתיקוןהמוצעלסעיף103כ)ב()2(
האמור,בסעיף20)1()ב(להצעתהחוק,לבטלאתהדרישה
לאישורמראששלהפיצולולהסתפקבענייןזהבדיווח
לפקידהשומהבתוך30ימיםממועדשינויהמבנה,כאמור
103יטלפקודה,כפישהוחללענייןפיצולבסעיף בסעיף

105ח)א(רישהלפקודהע

104ח בסעיף כאמור מניות החלפת בעניין כמו
)ב()1()ה(שלהסעיףהאמור(,גם לפקודה)ראוסעיףקטן
מורכבים במקרים כנה, על להותיר מוצע פיצול בעניין
יותר-ובהקשרזה,בפיצולאופקיכאמורבסעיף105א)1(
-אתהדרישהלאישורמראששלהמנהלעלשםכךמוצע
לתקןאתפסקה)13(שלסעיף105גלפקודהכךשהדרישה
לאישורמראששלהמנהלתחולרקלענייןפיצולאופקי

כאמורע

לפסקה )7(

104א)ב1( סעיף של המוצע לתיקון בדומה מוצע,
לפקודהבסעיף21)3(להצעתהחוק,לענייןאדםהמעביר
סעיף של המוצע לתיקון ובדומה לחברה, בנכס זכויות
104ב)א()4(לפקודהבסעיף22)1()ד(להצעתהחוק,לעניין
שותפיםבשותפותאובעליםמשותפיםהמעביריםנכס,
לתקןאתפסקה)14(שלסעיף105גלפקודהולהאריךאת
התקופהלהשלמתבנייהבחברהשהיאאיגודמקרקעין

מארבעשניםלחמששניםע

לפסקה )1( סעיף 31

)2(23 בסעיפים המוצעים לתיקונים בדומה 
ו־ו2)2(להצעתהחוק,מוצעלתקןאתסעיף105ד)ו(לפקודה
ולהתאימולתיקוניםשנערכובחוקלעידודהשקעותהון
מאזחקיקתחלקה'2לפקודה,ובמיוחדלתיקוניםשנערכו
בחוקהאמורבמסגרתתיקוןמס'0ולחוקלעידודהשקעות

הוןע

לפסקה )2(

104ולפקודה,בסעיף בדומהלתיקוןהמוצעבסעיף
ו2)2(להצעתהחוק,לענייןחברהמעבירהשהעבירהנכס
ומאחר לפקודה, 104ב)ו( בסעיף כאמור אחות, לחברה
נכס שלהעברת המבנה לשינוי במהותו דומה שפיצול
לחברהאחות,מוצעלקבועגםלענייןפיצולהוראהאנטי
תכנוניתשתחולעלמישמכרמניהשלחברהחדשהאו
חברהמתפצלת,בפטורממסלפיסעיף97,כךשיראואת
עודףהנכסיםכפיחלקובמועדהפיצול,כאילוחולקלו

כדיבידנדבמועדהאמורע

ההפסדים קיזוז מגבלות את לבטל מוצע  סעיף 32
סעיף לפקודהע 105ה בסעיף היום הקבועות 
זהה הפסדים קיזוז מגבלת פיצולים לעניין קובע זה
ואולם מיזוגיםע לגבי לפקודה 103ח בסעיף הקבועה לזו
בעודשבמיזוגמדוברבחיבורביןחברותשונות,שייתכן
שלחלקןישרווחיםלצורכימסולחלקןישהפסדים,ועצם
הרי ההפסדים, קיזוז את שמאפשר הוא ביניהן המיזוג
שבפיצוללחברהחדשה,מקורההפסדיםומקורהפעילויות
המפוצלותהואבאותהחברה,ועצםהפיצולאינוהדבר

שמאפשראתקיזוזההפסדיםע

יוער,כיכברהיוםקיימתבסעיף105הלפקודההוראה
שלפיהמקוםשבוחברהמתפצלתוחברהחדשהמתחייבות
לשמורעלהבעלותבהןבמשךשנתייםממועדהפיצול,לא
תחולמגבלתקיזוזההפסדים)ראוסעיףקטן)ז(שלהסעיף
האמור(עואולםנראה,מהטעמיםהמפורטיםלעיל,כיאין
מקוםלהתנותאתביטולמגבלתקיזוזההפסדיםבתנאי

האמור,ומוצעעלכןלבטלאתאותוסעיףע

וזהנוסחושלסעיף105הלפקודה,שמוצעלבטלו:

"קיזוז הפסדים של חברה מתפצלת

הפסדכאמורבסעיף28שהיהלחברהמתפצלת 105הע)א(
עדלמועדהפיצולושיוחסלכלאחתמהחברותכאמור
בסעיף105ד)ב(,והואניתןלהעברהלשניםהבאות,יותר
לקיזוזכנגדהכנסתהחברההחדשהאוהחברההמתפצלת,
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בסעיף105ולפקודה-33עתיקוןסעיף105ו

בסעיףקטן)א(,במקום"מסשבחמקרקעין"יבוא"מיסוימקרקעין"; )1(

סעיףקטן)ב(-בטלע )2(

בסעיף105זלפקודה-34עתיקוןסעיף105ז

ברישה,הקטעהחלבמילים"והזכויותבחברה"עדהמילים"ביוםהפיצול"- )1(
יימחק;

בפסקה)4(,במקום"עדהמועדהקובע"יבוא"לפיסעיף91)ב1(אולצורךחישוב )2(
השבחהריאלילפיסעיף48א)ב1(לחוקמיסוימקרקעין,לפיהעניין,עדמועדהשינוי";

אחריפסקה)5(יבוא: )3(

במכירתהמניההחדשהיחולפטורממסכאמורבסעיף97,רקאםהמוכר ")ו(
בחברה המניה את מכר אילו כאמור, ממס לפטור הפיצול במועד זכאי היה

המתפצלתבאותומועדע"

לפיהענין,החלבשנתהמסשלאחרהפיצול,ובלבדשבכל
שנתמסלאיותרלקיזוזבכלחברהסכוםהעולהעל20%
מסךההפסדהאמוראועל50%מההכנסההחייבתשל
החברהשבההואנמצא,לפניקיזוזאותוהפסד,לפיהנמוך
"הכנסה )ג()1(, קטן קטןזהוסעיף שביניהם;לעניןסעיף
שקוזז הכנסה למעט אך הפסדים קיזוז לפני - חייבת"

כנגדההפסדלפיסעיף92ע

הפסדכאמורבסעיף92שהיהלחברהמתפצלת )ב(
עדלמועדהפיצולושיוחסלאחתהחברותכאמורבסעיף
105ד)ב(,והואניתןלהעברהלשניםהבאות,יותרלקיזוז
כנגדריווחהוןשלהחברההחדשהאוהחברההמתפצלת,
לפיהענין,החלבשנתהמסשלאחרהפיצול,ובלבדשבכל
על העולה סכום חברה בכל לקיזוז יותר לא מס שנת
50%מריווחההוןשל 20%מסךההפסדהאמור,אועל
החברהשבההואנמצא,לפניקיזוזאותוהפסד,לפיהנמוך
שביניהם;תקופהשלחמששניםממועדהפיצוללאתבוא
במניןההגבלההקבועהבסעיף92לגביתקופתהקיזוזלגבי

הפסדכאמורע

הפסדאוהפסדהוןכאמורבסעיפיםקטנים )1( )ג(
)א(או)ב(שלאניתןהיהלקזזובאותהשנהבשל
יותר החייבת, מההכנסה 50% לגבי ההגבלה
זו,ובלבד בקיזוזבשנותהמסהבאותבזואחר
בתוספת זו בפסקה כאמור הפסד יקוזז שלא
50% הפסדכאמורבסעיףקטן)א(העולהעל
משנים הפסד קיזוז לפני החייבת, מההכנסה

קודמות;

ניתן שלא )ב( קטן בסעיף כאמור הפסד )2(
היהלקזזובאותהשנהבשלההגבלהלגבי50%
מריווחההון,יקוזזבשנותהמסהבאות,בזואחר
זו בפסקה כאמור הפסד יקוזז שלא ובלבד זו,
בתוספתהפסדכאמורבסעיףקטן)ב(,העולהעל
50%מריווחההוןשלהחברהלפניקיזוזהפסד

משניםקודמותע

הפסדאוהפסדהוןשלאניתןהיהלקזזוכאמור )ד(
בסעיפיםקטנים)א(עד)ג(עדתוםהשנההחמישיתשלאחר
מועדהפיצול,ניתןיהיהלקזזוהחלבשנההשישית,בכפוף

לאמורבסעיפים28ו־92,לפיהעניןע

שהיה הפסד )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ה(
לחברההמתפצלתלפניהפיצולמהשכרתבנין,יותרלקיזוז

לפיהוראותסעיף28)ח(ע

המנהלרשאילקבועהגבלותלגביקיזוזהפסד )ו(
תיגרם מהפיצול שכתוצאה שוכנע אם הון, הפסד או
הפחתתמסבלתינאותהעקבהקיזוז,ובלבדשאםביקשה
המנהל על מראש, אישור מהמנהל המתפצלת החברה
להודיעאתהחלטתולפיפסקהזוביחדעםמתןהודעה
זוניתןיהיה ביחסלאותואישור;עלהחלטהלפיפסקה
לערערכאילוחזרבוהמנהלמאישורכאמורבסעיף103י)ז(ע

חברהמתפצלתוחברהחדשהשהתחייבובכתב )ז(
בפניהמנהלבמועדהפיצולכיהבעלותבהןלאתשתנה
במשךשנתייםמיוםהפיצול,לאיוגבלובקיזוזההפסדים
עלפיסעיףזה;התחייבותכאמורבסעיףקטןזהתהווה
התנאים אחד כהפרת הפרתה את ויראו לפיצול, תנאי

המפורטיםבסעיף105גע

בסעיףזה,"ריווחהון"-לרבותשבחע" )ח(

סעיף105זלפקודהקובעהוראותלענייןחישוב  סעיף 34
חדשה חברה של מניות במכירת הון רווח 

שהוקצובפיצולע

לאורביטולהפטורממסעלמניותנסחרות,בתיקון
הקבועה ההבחנה את לבטל )1( בפסקה מוצע ,132 מס'

לענייןזהבסעיף105זרישהלפקודהע

בפסקאות)2(ו–)3(מוצעיםתיקוניםדומיםלתיקונים
המוצעיםבסעיף103ולפקודה,בסעיף13)2(ו–)3(להצעת
104ולפקודה,בסעיף החוק,ולתיקוניםהמוצעיםבסעיף
ו2)1(להצעתהחוק,ומהטעמיםכמפורטבדבריההסבר

לאותםסעיפיםע
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בסעיף105ח)ב(לפקודה,אחרי"בסעיף103ט"יבוא"לענייןפיצולכאמורבסעיף105א)1("ע35עתיקוןסעיף105ח

בסעיף105טלפקודה-ו3עתיקוןסעיף105ט

האמורבויסומן")א("ובו- )1(

הרישהעדהמלים"כלליםשלפיהם"-תימחק; )א(

הקטעהחלבמילים"אומיזוג"עדהמילים"לאחרהפיצול"-יימחק; )ב(

במקוםהסיפההחלבמילים"ובלבדשיחולו"יבוא"אםניתןלכךאישור )ג(
המנהל,עלפיבקשהשהוגשהלולפנימועדההעברהאוהמיזוגכאמור,לפי
העניין;המנהלייתןאישורכאמוראםהוכחלהנחתדעתוכימתקיימיםהתנאים

המפורטיםבפרקשניובפרקרביעילחלקזה,בשינוייםהמחויבים";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

עלהחלטתהמנהללפיסעיףקטן)א(ניתןלערערכאילוהיתהצולפיסעיף ")ב(
152)ב(ע"

בסעיף105ילפקודה,במקום"104א)ב(ו–)ב1("יבוא"104א)ב1("ע37עתיקוןסעיף105י

אחריסעיף105ילפקודהיבוא:38עהוספתפרקחמישי )1(

"פרק חמישי: שינוי מבנה נוסף

עלאףההוראותלפיחלקזה,חברהשהשתתפהבשינוי105י1עשינוימבנהנוסף )א(
מבנה)בסעיףזה-שינוימבנהקודם(,ומבקשתלהשתתף,
במהלךהתקופההנדרשת,בשינוימבנהנוסף,אחדאויותר
)בסעיףזה-שינוימבנהנוסף(,שישבוכדילגרוםלכךשלא
יתקייםתנאימהתנאיםלפיחלקזההמזכיםבהטבותבשלשינוי
המבנההקודם,לאיראובהשתתפותהבשינוימבנהנוסףכאמור
משוםאי–קיוםתנאימהתנאיםכאמור,אםאישרזאתהמנהל
עלפיבקשהשהוגשהלולפנישינויהמבנההנוסף;המנהלייתן

אישורכאמוראםהוכחלהנחתדעתוכימתקיימיםכלאלה:

תיקוןסעיף105חבסעיף105ח)ב(לפקודה,אחרי"בסעיף103ט"יבוא"לענייןפיצולכאמורבסעיף105א)1("ע35ע

תיקוןסעיף105טבסעיף105טלפקודה-ו3ע

האמורבויסומן")א("ובו- )1(

הרישהעדהמלים"כלליםשלפיהם"-תימחק; )א(

הקטעהחלבמילים"אומיזוג"עדהמילים"לאחרהפיצול"-יימחק; )ב(

במקוםהסיפההחלבמילים"ובלבדשיחולו"יבוא"אםניתןלכךאישור )ג(
המנהל,עלפיבקשהשהוגשהלולפנימועדההעברהאוהמיזוגכאמור,לפי
העניין;המנהלייתןאישורכאמוראםהוכחלהנחתדעתוכימתקיימיםהתנאים

המפורטיםבפרקשניובפרקרביעילחלקזה,בשינוייםהמחויבים";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

עלהחלטתהמנהללפיסעיףקטן)א(ניתןלערערכאילוהיתהצולפיסעיף ")ב(
152)ב(ע"

תיקוןסעיף105יבסעיף105ילפקודה,במקום"104א)ב(ו–)ב1("יבוא"104א)ב1("ע37ע

אחריסעיף105ילפקודהיבוא:38ע הוספתפרקחמישי)1(

"פרק חמישי: שינוי מבנה נוסף

עלאףההוראותלפיחלקזה,חברהשהשתתפהבשינוי105י1עשינוימבנהנוסף )א(
מבנה)בסעיףזה-שינוימבנהקודם(,ומבקשתלהשתתף,
במהלךהתקופההנדרשת,בשינוימבנהנוסף,אחדאויותר
)בסעיףזה-שינוימבנהנוסף(,שישבוכדילגרוםלכךשלא
יתקייםתנאימהתנאיםלפיחלקזההמזכיםבהטבותבשלשינוי
המבנההקודם,לאיראובהשתתפותהבשינוימבנהנוסףכאמור
משוםאי–קיוםתנאימהתנאיםכאמור,אםאישרזאתהמנהל
עלפיבקשהשהוגשהלולפנישינויהמבנההנוסף;המנהלייתן

אישורכאמוראםהוכחלהנחתדעתוכימתקיימיםכלאלה:

להצעת 30)ו( בסעיף המוצע לתיקון בהמשך  סעיף 35
החוקאשרמבטל,לענייןפיצולכאמורבסעיף 
105א)2(-קריפיצולאנכי-אתהדרישהלאישורמראש
שלשינויהמבנה,מוצעלתקןבהתאםגםאתסעיף105ח)ב(

לפקודהע

סעיף105טלפקודהקובעהוראותלענייןפיצול  סעיף 36
כאמורבסעיף מפיצול )בשונה קיימת לחברה 
105אלפקודהשהואפיצוללחברהחדשה(עמוצעלקבוע
כייהיהניתןלבצעפיצולחברהקיימת,אםחלוהתנאים
המפורטיםבפרקשניופרקרביעי,וניתןלכךאישורהמנהלע
בנוסף,לאורהוספתפרקחמישילחלקה'2לפקודה,בסעיף
38להצעתהחוק,אשרקובעתנאיםלביצועשינוימבנה
נוסף,איןיותרצורךבקביעתכלליםבידיהמנהללעניין
מיזוגשלחברהמתפצלתאוחברהחדשהלאחרהפיצולע

סעיף105ילפקודהקובעכישרהאוצר,באישור  סעיף 37
ועדתהכספיםשלהכנסת,רשאילהתקיןתקנות 
לענייןסעיפיםשוניםבחלקה'2לפקודה,שעניינםשינויי
מבנהבאיגודמקרקעיןעמוצעלמחוקאתההסמכהלעניין

כאמור ומוצע עוד, רלוונטית שאינה לפקודה, 104א)ב(
לבטלה)ראודבריהסברלסעיף21)2(להצעתהחוק(ע

לפיסעיפים103ג)11(,104ד)5(ו־105טלפקודה,  סעיף 38
שינוימבנהנוסףשנעשהבחברהבמהלךתקופת 
המגבלותלאייחשבלהפרתתנאימהתנאיםהחליםעל
שינויהמבנההקודםלענייןאי–חיובבמס,אךורקאםעמד
בתנאיםשקבעהמנהללענייןזהעעםזאת,הניסיוןמלמד
כיבמקריםרביםשינויימבנהנוספיםנותניםמענהלצורך
עסקימהותישלהחברותולאמונעיםבהכרחמשיקולימס,
והכולתוךשמירהעלעקרוןהבעלותהכלכליתבנכסים

המועבריםע

38להצעתהחוק,שלא לאורהאמורמוצע,בסעיף
להתנותאתמתןהקלותהמסבהגבלהעלשינויימבנה
נוספים,זאתבכפוףלסייגיםהמכווניםלכךששינוייהמבנה
הנוספיםייעשולתכליתעסקיתוכלכליתולאיפתחופתח
אישור יידרש המוצע, פי על מסע מתשלום להתחמקות
פי על יינתן וזה נוסף, מבנה שינוי ביצוע לשם המנהל

בקשהשתוגשלולפנישינויהמבנההנוסףע
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תנאיהזכאותלהטבותלפיחלקזההיומתקיימים )1(
לגבישינויהמבנההנוסףאילוהתבצעבתוםהתקופה

הנדרשת;

לשינויהמבנההנוסףתכליתעסקיתוכלכלית; )2(

הימנעותממסאוהפחתתמסבלתינאותהאינן )3(
ואם הנוסף, המבנה שינוי של העיקריות מהמטרות
הוגשהבקשהלפיסעיףזהלגבייותרמשינוימבנה
אחד-שלכלאחדמשינוייהמבנההנוספיםאושל

כולםיחדע

עלהחלטתהמנהללפיסעיףקטן)א(ניתןלערערכאילו )ב(
היתהצולפיסעיף152)ב(ע

הוראותסעיףזהלאיחולועלמיזוגשחברהמבקשת )ג(
להשתתףבולאחרשהשתתפהבמיזוגקודםע"

בסעיף131)א()5א(לפקודה,במקום"מסשבחמקרקעין"יבוא"מיסוימקרקעין"ע39עתיקוןסעיף131

175)ב(לפקודה,בהגדרה"מחזורעסקאות",במקום"חוקמסשבחמקרקעין,40עתיקוןסעיף175 בסעיף
התשכ"ג-3ו19"יבוא"חוקמיסוימקרקעין"ע

תחולהוהוראת
מעבר

חוקזהיחולעלשינוימבנהשנעשהביוםהתחילהאולאחריו;לענייןזה,"שינוי41ע )א(
מבנה"-כהגדרתובסעיף103לפקודהע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,מישמתקייםלגביוהאמורבסעיף72אלחוקלעידוד )ב(
השקעותהון,התשי"ט-21959,ימשיכולחוללגביוהוראותסעיפים104ג)ב(ו־105ד)ו(

לפקודה,כנוסחםערבתיקונםבסעיפים23)2(ו־31לחוקזהע

שחברה מיזוג לעניין יחול לא האמור כי יצוין
במהלך בו, להשתתף מבקשת קודם במיזוג שהשתתפה
תקופתהמגבלותשלהמיזוגהקודם,וזאתמשוםשההסדר
בענייןרצףמיזוגיםכאמורמוסדרבנפרד,במסגרתההגדרה
"שרשרתמיזוגים"בסעיף103לפקודה,ומוצעלהותירהסדר

זהעלכנוע

מוצעכיהחוקהמוצעיחולרקעלשינוימבנה  סעיף 41
שנעשהביוםהתחילהאולאחריוע 

שנועדו תיקונים כמה החוק הצעת כוללת כאמור,
להתאיםאתהוראותהפקודהלתיקוניםשנערכובתיקון

מס'0ולחוקלעידודהשקעותהוןעסעיף72אלחוקלעידוד
האמור, התיקון במסגרת לחוק נוסף אשר הון, השקעות
קובעהוראתרציפותשלפיהמישניתןלואישוראומי
שבחרבהטבותמסבשלמפעלמוטבכאמורבסימןב'לפרק
שביעילחוקלעידודהשקעותהון,יהיהזכאילהטבותשהיו
קבועותבאותוחוקכתוקפוביוםמתןהאישוראובשנת
שהיו ולמגבלות לתנאים בהתאם העניין, לפי הבחירה,
קבועיםכאמורעבמטרהלשמררציפותזומוצעלקבועכי
מישמתקייםלגביוהאמורבאותוסעיף,ימשיכולחוללגביו
הוראותסעיפים104ג)ב(ו־105ד)ו(לפקודה,כנוסחםלפני

תיקונםבסעיפים23)2(ו־31להצעתהחוקע

ס"חהתשי"ט,עמ'234ע 2
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