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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק מס הכנסה )מיסוי הכנסה מפעילות בכלי שיט לפי תפוסה(, 
התשע"ח-2018

בחוקזה-1עפרשנות )א(

"הפעלה",שלכלישיטמזכה-כלאחתמאלה:

לעניין הוראות לקבוע מוצע זו חוק בהצעת  כללי 
ספנות חברות של החייבת ההכנסה חישוב 
טובין, של בין–לאומית בהובלה העוסקות ישראליות
בהתאםלשיטת"מסהתפוסה"-חישובההכנסההחייבת

שלהחברהבהתאםלתפוסתכליהשיטשהיאמפעילהע

מדינותרבותבעולםמפעילותמשטר"מסתפוסה"ע
כיוםכ־90%מהציהעולמיפועלבמשטר"מסהתפוסה"
מיוחד מס משטר הספנות לענף קיים אחרות ובמדינות
אחרעענףהספנותהבין–לאומיתהואענףתחרותימאוד,
המתאפייןבניידותגבוההעבענףהתפתחמצבשל"דגלי
מס משטרי עם למדינות סוחר ציי של מעבר - נוחות"
נוחיםעכפתרוןלזליגהזושלכלישיטל"דגלינוחות",פותחו
תמריציםבדמות"מסהתפוסה"עבאיחודהאירופיאובחנה
מגמהשל"בריחת"כלישיטלדגליםמחוץלאיחודהאירופי
וכיום ה־90, שנות במהלך התגברה אשר ה־80, בשנות
מחייבהאיחודאתהמדינותהחברותבולעבורלמשטר
"מסהתפוסה"עמדינותהאיחודנדרשולהחילאתמשטר

"מסהתפוסה"עדסוףחודשיוליע200ע

גםארה"במפעילהמשטר"מסתפוסה",ובאסיה-סין,
יפן,דרוםקוריאהוהודועברואףהןלמשטרמסמסוגזהע

התפוסה" "מס משטר את שהחילו רבות במדינות
הוענקולחברותהספנות,נוסףעלמשטרמסזה,הטבות
סוציאליות והטבות שכר הוצאות ובסבסוד הון בגיוס

לעובדים,ואולםהןחויבובהשתתפותבהכשרתימאיםע

על לשמירה עליונה אסטרטגית חשיבות קיימת
מצבה בשל השאר, בין ולעידודה, הישראלית הספנות
הגאוגרפישלמדינתישראלוהחרםהערביעלהחברות
הסוחרותעםהמדינהעכ־99%מכמותהמטעניםהמיובאים
הספנות היםע דרך מובלים ממנה והמיוצאים לישראל
הישראליתעוסקת,בחלקההגדול,בהובלתמטעניםבין
נמליםזרים)כ־80%(עכמוכןמושפעתהספנותהישראלית,
בצורהישירהומיידית,מתנודותבספנותהבין־לאומית
בכלהקשורלמחיריהובלה,מחיריכלישיט,ביקושוהיצע

שלמטעניםוכוחאדםימיזרע

אניות 3ע ,2013 ינואר בחודש כלל, הישראלי הצי
דצמבר בחודש ישראליתע ובשליטה ישראלית בבעלות
2016כללציהאניות32אניותכאמורעתפוסתהאניותירדה

בתקופההאמורהמ־2ע2,3אלףטוןל־1,346אלףטוןע

החלתמשטר"מסתפוסה"בישראל,תוךהתאמתהדין
החלעלהספנותהישראליתלדיןהמקובלבעולם,עשויה
לפעילות ישראליות ספנות חברות של "בריחה" למנוע
במסגרתחברותזרות,וכןלעודדחברותספנותזרותלהיות
חברותישראליותולעודדהקמתחברותישראליותחדשות
בענףעכלאלהעשוייםלחזקאתהספנותהישראלית,את
יכולתהתחרותהבין־לאומיתשלהספנותהישראליתואת
התמיכהבהכשרההימיתבישראל,ובכךלהביאלשיפור
בטיחות יעילות, מבחינת הישראלית הימית התחבורה
והגנהעלהסביבה)שכןעלחברותישראליותחליםכללים
לענייןשמירתהבטיחותוהגנתהסביבהשחליםבמדינות
מפותחותולאתמידחליםבמקלטימס(עמהלךכזהעשוי

לחזקגםענפיםנלוויםלענףהספנותבישראלע

בהחלטתממשלהמס'4797,מיוםז'בשבטהתשנ"ט
)24בינואר1999(,החליטההממשלהלתמוךבענףהספנותע
בהמשךלהחלטהזומוצעלעודדאתענףהספנותגםעל

ידיהנהגתמשטר"מסתפוסה"בישראלע

לחוק הייחודיים המונחים את להגדיר מוצע  סעיף 1
לכל ולפיה כללית הוראה לקבוע וכן המוצע 
המונחיםהאחריםתהיההמשמעותהנודעתלהםבפקודת
מסהכנסה)להלן-הפקודה(עחלקמההגדרותלמונחים
כמו הספנות, בענף קיימת מחקיקה נלקחו הייחודים
ההגדרות"כלישיט"ו"תפוסה",וחלקמהמונחיםהוגדרו

במיוחדלצורךהחוקהמוצעע

להגדרות "הפעלה", של כלי שיט מזכה, "פעילות מזכה" 
"מס של ההטבה המוצע החוק פי על - גוף"  ו"חכירת 
היא מהכנסתה לפחות ש־80% לחברה תינתן תפוסה"
זכאית"(ע "חברה להגדרה )ע( פסקה )ר' מזכה מפעילות
"פעילותמזכה"כהגדרתההמוצעתכוללתשניסוגיפעילות,
האחד-הפעלהשלכלישיטמזכה,והשני-השכרהשל
כלישיטמזכהבשכירותשאינהחכירתגוף,לצורךהפעלתוע

זה לעניין מוגדרת מזכה שיט כלי של "הפעלה"
המוצא מנמל מזכה, שיט בכלי מטענים של כהובלה
במדינהאחתלנמלהיעדבמדינהאחרתאובאותהמדינה
-אםאינהישראלעהכוונהלעודדהעברהבין–לאומיתשל
מטענים,ולכןעלפיהמוצעההטבהתינתןלמישעיסוקו
בהעברתמטעניםמנמלאחדלנמלאחר)"porttoport"(ע
לענייןזהמוצעלקבועכיההטבהלאתחולעלהעברת
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הובלהשלמטענים,בכלישיטמזכה,מנמלהמוצאבמדינהאחת,לנמל )1(
היעדבמדינהאחרתאובאותההמדינה-אםאינהישראל,לרבותהעמסת
מטעניםעלכליהשיטבנמלהמוצאופריקתםממנובנמלהיעד,אךלמעטהעמסה

ופריקהבידימישעיקרפעילותואינההובלהשלמטעניםכאמור;

הובלתמטעניםאונוסעים,בכלישיטמזכה,לצורךהקמתמיתקןימיאו )2(
לצורךהפעלתו,תחזוקתואופירוקושלמיתקןכאמור;

"חברתאנייה"-חברהתושבתישראלשהנכסהיחידשלההואכלישיטמזכהכאמור
)1(להגדרה"כלישיטמזכה";לענייןזה,לאיראוכנכסשלהחברה בפסקה

מזומניםוכלנכסאחרהטפליםלמטרותהעיקריותשלהחברה;

"חברהזכאית"-חברהתושבתישראל,שמתקיימיםלגביהכלאלה:

מקוםהמשרדהראשישלהחברההואבישראל; )1(

יושבראשהדירקטוריוןבחברהויותרממחציתחבריהדירקטוריוןבההם )2(
תושביישראל;

קבלתההחלטותעלידיהדירקטוריוןשלהחברהנעשיתבישראל; )3(

המנהלהכללישלהחברההואתושבישראל; )4(

80%לפחותמהכנסתהחברההיאהכנסהמפעילותמזכה;לענייןזה- )ע(

בסעיף כהגדרתו נכס ממכירת החברה הכנסת תובאבחשבון לא )א(
88לפקודה,לרבותזכויותבמקרקעיןובאיגודכאמורבפסקה)4(לאותה
הגדרה,וכןהכנסתהחברהמדיבידנדשחילקהחברהאחרת,שהחברההיא

בעלמניותמהותיבהכהגדרתובסעיףהאמור;

הובלהשלמטענים,בכלישיטמזכה,מנמלהמוצאבמדינהאחת,לנמל )1(
היעדבמדינהאחרתאובאותההמדינה-אםאינהישראל,לרבותהעמסת
מטעניםעלכליהשיטבנמלהמוצאופריקתםממנובנמלהיעד,אךלמעטהעמסה

ופריקהבידימישעיקרפעילותואינההובלהשלמטעניםכאמור;

הובלתמטעניםאונוסעים,בכלישיטמזכה,לצורךהקמתמיתקןימיאו )2(
לצורךהפעלתו,תחזוקתואופירוקושלמיתקןכאמור;

"חברתאנייה"-חברהתושבתישראלשהנכסהיחידשלההואכלישיטמזכהכאמור
)1(להגדרה"כלישיטמזכה";לענייןזה,לאיראוכנכסשלהחברה בפסקה

מזומניםוכלנכסאחרהטפליםלמטרותהעיקריותשלהחברה;

"חברהזכאית"-חברהתושבתישראל,שמתקיימיםלגביהכלאלה:

מקוםהמשרדהראשישלהחברההואבישראל; )1(

יושבראשהדירקטוריוןבחברהויותרממחציתחבריהדירקטוריוןבההם )2(
תושביישראל;

קבלתההחלטותעלידיהדירקטוריוןשלהחברהנעשיתבישראל; )3(

המנהלהכללישלהחברההואתושבישראל; )4(

80%לפחותמהכנסתהחברההיאהכנסהמפעילותמזכה;לענייןזה- )ע(

בסעיף כהגדרתו נכס ממכירת החברה הכנסת תובאבחשבון לא )א(
88לפקודה,לרבותזכויותבמקרקעיןובאיגודכאמורבפסקה)4(לאותה
הגדרה,וכןהכנסתהחברהמדיבידנדשחילקהחברהאחרת,שהחברההיא

בעלמניותמהותיבהכהגדרתובסעיףהאמור;

מטעניםביןנמליםבתחוםמדינתישראל,וזאתכדישלא
לתתעדיפותלהובלהביםעלפניהובלהביבשהבישראלע
כמוכןמוצעלראותכ"הפעלה"המזכהבהטבהגםהובלת
מטעניםאונוסעיםבכלישיטלצורךהקמהשלמיתקןימי
המשמשלחיפוש,הפקה,ניצול,שימוראוניהולשלנפט
)ר'הגדרהמוצעתלמונחהאמור(אולצורך אוגזטבעי
הפעלתו,תחזוקתואופירוקושלמיתקןכאמור,וזאתכדי
תושבות חברות באמצעות אלה פעולות ביצוע לעודד

ישראלע

הסוגהשנישלפעילותהמזכהבהטבההואכאמור
לעילהשכרהשלכלישיטמזכהבשכירותשאינהחכירת
גוף,לצורךהפעלתועבענףהספנותקיימיםשניסוגיםשל
השכרתכלישיט-הסוגהאחד:השכרתגוףכליהשיט,
)"חכירת השוכר בידי נעשים והפעלתו איושו כאשר
זואינה גוף"כהגדרתההמוצעת-"bareboat"(עחכירה
שונה אינה היא כי המשכיר אצל מזכה פעילות בגדר
מכלהשכרתנכסאחרעלעומתזאתמוצעלקבועכיהסוג
השנישלהשכרתכלישיט-השכרתכליהשיטעלצוותו
לצורך"הפעלה",תיחשבכפעילותמזכהשלהמשכירשכן

השליטהבכליהשיטנשארתבידיהמשכירע

מוצע חברות"- ו"קבוצת  זכאית"  "חברה  להגדרות 
ישראל תושבת חברה על יחול התפוסה מס משטר כי
שמתקיימיםבההתנאיםהמפורטיםבפסקאות)1(עד)10(

שבהגדרההמוצעתעהתנאיםהמפורטיםבפסקאות)1(עד
למדינת החברה של הזיקה את להבטיח באים ו–)6( )4(
ישראלולחייבאותהלקבועאתעיקרפעילותהבישראלע
התנאיהמפורטבפסקה)ע(,ולפיו80%לפחותמהכנסתה
שלהחברההיאמפעילותמזכהבאלהבטיחשההטבה
של והמשמעותי העיקרי שהחלק לחברה רק תינתן
פעילותההואהעברתמטעניםבהובלהבין־לאומיתביםע
)ע(האמורה הסייגיםשבפסקאותמשנה)א(ו–)ב(לפסקה
באיםלהבטיחשלאתישללמחברהההטבהשלהחלתמס
תפוסהבשלאירועחד־פעמיכגוןמכירתנכסשבגינונבע
לחברהרווחהוןאוקבלתדיבידנדעלענייןריבית,תיתכן
הכנסהגבוההובמקבילהוצאהגבוההבגיןתשלומיריבית
ולפיכךמוצעלהתייחסלהכנסהנטומריביתבלבדועלידי
)7(באהלהבטיח כךלנטרלהכנסתריביתגבוההעפסקה
שההטבותשיינתנולפיהחוקהמוצעיינתנולחברהשיש
להיכולתלהורותעלתפעולםשל%ע2לפחותמתפוסת
כליהשיטשאותםהיאמפעילהעפסקאות)8(ו–)9(להגדרה
מטילותעלהחברהחובהלהודיעלפקידהשומהכיבחרה
מיום ימים 120 בתוך עליה, יחולו זה חוק שהוראות
התאגדותה,ולענייןחברהתושבתחוץשהיתהלתושבת
ישראל-בתוך120ימיםמיוםשהיתהלתושבתישראל,
וכמוכןעליהלעמודבחובותדיווחלרשותהמסיםעיובהר
כיחובתההודעהלפקידהשומהעלבחירתהחברההיא
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בחשבון יובא הצמדה והפרשי מריבית החברה הכנסת בחישוב )ב(
הסכוםשבועולהההכנסהמריביתוהפרשיהצמדהעלהוצאותהריבית

והפרשיההצמדה;

הניהולהתפעולישלהחברהנעשהבישראל;לענייןזה,"ניהולתפעולי"- )6(
הפעולותהמפורטותלהלן:

ניהולכוחאדם,הןכוחאדםביבשהוהןכוחאדםבכלישיטמזכה; )א(

קביעתהוראותלגביתפעולכלישיטמזכה,מערכותיוומיתקניו; )ב(

קביעתמסלולימיולוחותזמניםלהעברתמטעניםבכלישיטמזכה; )ג(

)ג(לגביכלישיט והכוללמעטפעילותכאמורבפסקאותמשנה)א(עד
שהחברהמשכירהבחכירתגוףולמעטפעילותכאמורבפסקאותמשנה

)א(ו–)ב(לגביכלישיטשהחברהשוכרתבחכירהשאינהחכירתגוף;

%ע2לפחותמתפוסתכליהשיטהמזכיםהמשמשיםאתהחברהלפעילות )7(
מזכההםבכלישיטשבשליטתה,ואםהיאחברהבקבוצתחברות-%ע2לפחות
מתפוסתכליהשיטהמזכיםהמשמשיםאתקבוצתהחברותלפעילותמזכההם

בכלישיטשבשליטתחברהאחתאויותרשבקבוצתהחברות;לענייןזה-

חדללהתקייםלגביהחברההתנאיהאמורבפסקהזווחזרלהתקיים )א(
התקופה במהלך גם התקיים כאילו התנאי את יראו ימים, 180 בתוך

האמורה;

"שליטה"-שליטהכהגדרתהבחוקהספנות)כלישיטזרבשליטה )ב(
שלגורםישראלי(,בשינוייםהמחויבים;

החברהמנהלתמערכתחשבונותומגישהדוחותבהתאםלהוראותסעיף9; )8(

החברההודיעהלפקידהשומהכיבחרהשהוראותחוקזהיחולועליה )9(
בתוך120ימיםמיוםהתאגדותהולענייןחברהתושבתחוץשהיתהלתושבת

ישראל-בתוך120ימיםמיוםשהיתהלתושבתישראל;

היתההחברהחלקמקבוצתחברות-כלשארהחברותבקבוצהשעיקר )10(
פעילותןהיאפעילותמזכההןחברותזכאיות;

"חוקהספנות)כלישיט("-חוקהספנות)כלישיט(,התש"ך-11960;

"חוקהספנות)כלישיטזרבשליטהשלגורםישראלי("-חוקהספנות)כלישיטזר
בשליטהשלגורםישראלי(,התשס"ה-ע2200;

"חכירתגוף"-שכירותשלכלישיט,שבמסגרתהשוכרכליהשיטאחראיעלציוותכלי
השיטבאנשיצוותועלתפעולושלגוףכליהשיט,מערכותיוומיתקניו;

"כלישיט"-כהגדרתובחוקהספנות)כלישיט(;

חובהמהותית,כלומר,מהווהתנאילהיותהחברה"חברה
זכאית"עהתנאיהקבועבפסקה)10(להגדרה,קובעכיאם
בספנותבין־לאומיתבחרהשיחולועליה חברהעוסקת
הוראותהחוקהמוצעלענייןמסתפוסה,בחירתהזומותנית
בכךשכלהחברותבקבוצתהחברותשעוסקותבהובלה

בין־לאומיתשלמטעןביםיבחרולהחילעליהןאתהוראות
החוקהמוצעעכךיימנעמצבשלניצוללרעהבשלהסטת
פעילותביןשתיחברותשעליהןחלמשטרמסשונהעלעניין
זהמוצעלהגדיר"קבוצתחברות"כחברתאם,חברתבת,

חברהנכדהוכדומה,וכןחברותאחיותע

ס"חהתש"ך,עמ'70ע 1

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ע 2
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"כלישיטמזכה"-כלאחדמאלה:

שלו, השיט ברישיון אשר יותר, או טון 100 של תפוסה בעל שיט כלי )1(
כמשמעותובסעיף9לפקודתהנמלים]נוסחחדש[,התשל"א-31971,נקבעכי

הואמורשהלהובילמטענים,ובלבד-

שהואאחדמאלה: )א(

כלישיטהרשוםבמרשםהישראלילפיחוקהספנות)כלישיט(; )1(

כלישיטהרשוםבפנקסהרישוםלפיחוקהספנות)כלישיטזר )2(
בשליטהשלגורםישראלי(;

כלישיטזרששוכרתחברהזכאית; )3(

שהואאינואחדמאלה: )ב(

כלישיטהמשמשלגרירה,אוהמשמשלביצועעבודותימיות )1(
בתחוםנמל;

כלישיטהמשמשלדיגאוכמפעללעיבודדגים; )2(

כלישיטהמשמשלהובלתנוסעים; )3(

כלישיטהמשמשכמיתקןימי; )4(

)2( כלישיטשעיקרפעילותוהובלתמטעניםאונוסעיםכאמורבפסקה )2(
להגדרה"הפעלה";

"מיתקןימי"-מבנהאומיתקןלרבותאסדה,באזורהכלכליהבלעדי,ביןשהואמחובר
לקרקעהיםוביןשאינומחובר,הנדרשלביצועאחתהפעולותכמפורטלהלןבאזור

הכלכליהבלעדי,וזאתגםאםהואכלישיט:

הנפט, בחוק כהגדרתו נפט של ניהול או שימור ניצול, הפקה, חיפוש, )1(
התשי"ב-2ע419;

הנחתכבליםוצינורותלאחתהמטרותהמפורטותבפסקה)1(; )2(

לענייןזה,"האזורהכלכליהבלעדי"-רצועתהיםהתיכוןשמעברלמימיהחופין
עדלמרחקשל200מייליםימייםמנקודתשפלהמיםשבחוף,אועדלמרחקקטן
יותרשנקבעבהתאםלכלליהמשפטהבין־לאומיאולפיהסכםעםמדינהאחרת,

לרבותקרקעהיםבאותהרצועה;

"נכסמזכה"-כלאחדמאלה:

"כלישיטמזכה"-כלאחדמאלה:

שלו, השיט ברישיון אשר יותר, או טון 100 של תפוסה בעל שיט כלי )1(
כמשמעותובסעיף9לפקודתהנמלים]נוסחחדש[,התשל"א-31971,נקבעכי

הואמורשהלהובילמטענים,ובלבד-

שהואאחדמאלה: )א(

כלישיטהרשוםבמרשםהישראלילפיחוקהספנות)כלישיט(; )1(

כלישיטהרשוםבפנקסהרישוםלפיחוקהספנות)כלישיטזר )2(
בשליטהשלגורםישראלי(;

כלישיטזרששוכרתחברהזכאית; )3(

שהואאינואחדמאלה: )ב(

כלישיטהמשמשלגרירה,אוהמשמשלביצועעבודותימיות )1(
בתחוםנמל;

כלישיטהמשמשלדיגאוכמפעללעיבודדגים; )2(

כלישיטהמשמשלהובלתנוסעים; )3(

כלישיטהמשמשכמיתקןימי; )4(

)2( כלישיטשעיקרפעילותוהובלתמטעניםאונוסעיםכאמורבפסקה )2(
להגדרה"הפעלה";

"מיתקןימי"-מבנהאומיתקןלרבותאסדה,באזורהכלכליהבלעדי,ביןשהואמחובר
לקרקעהיםוביןשאינומחובר,הנדרשלביצועאחתהפעולותכמפורטלהלןבאזור

הכלכליהבלעדי,וזאתגםאםהואכלישיט:

הנפט, בחוק כהגדרתו נפט של ניהול או שימור ניצול, הפקה, חיפוש, )1(
התשי"ב-2ע419;

הנחתכבליםוצינורותלאחתהמטרותהמפורטותבפסקה)1(; )2(

לענייןזה,"האזורהכלכליהבלעדי"-רצועתהיםהתיכוןשמעברלמימיהחופין
עדלמרחקשל200מייליםימייםמנקודתשפלהמיםשבחוף,אועדלמרחקקטן
יותרשנקבעבהתאםלכלליהמשפטהבין־לאומיאולפיהסכםעםמדינהאחרת,

לרבותקרקעהיםבאותהרצועה;

"נכסמזכה"-כלאחדמאלה:

להגדרה "כלי שיט מזכה" -מכיווןשמטרתהחוקהמוצע
לעודדחברותספנותהעוסקותבהובלהבין־לאומיתשל
כלי על יחולו החוק הוראות כי לקבוע מוצע מטענים,
שיט כלי שאינו יותר, או טון 100 של תפוסה בעל שיט
המשמשלגרירהאולביצועעבודותימיותבתחוםנמל,
אינוכלישיטהמשמשלדיגאוכמפעללעיבודדגיםואינו
כלישיטהמשמשלהובלתנוסעיםאוכמיתקןימיעעוד
מוצעלדרושכיכליהשיטיהיהרשוםבמרשםהנערךלפי
חוקהספנות)כלישיט(,התש"ך-1960,אובמרשםהנערך
לפיחוקהספנות)כלישיטזרבשלטהשלגורםישראלי(,

התשס"ה-ע200)כלומר-כלישיטבבעלותישראליתאו
בשליטהישראלית(אושיהיהכלישיטזרשהחברהשוכרתע
עודמוצעלכלולבגדרכלישיטמזכהגםכלישיטשעיקר
נוסעיםלצורך הובלת מטעניםאו פעילותוהיאהובלת
הקמתמיתקןימיכהגדרתוהמוצעתאולצורךהפעלתו,
תחזוקתואופירוקושלמיתקןכאמור,וזאתכדילעודד

ביצועפעולותאלהבאמצעותחברותתושבותישראלע

להגדרות "נכס מזכה" ו"חברת אנייה" -החוקהמוצעקובע
הטבותבמסרווחהוןבכלהנוגעל"נכסמזכה")ר'סעיף4
המוצע(עמוצעלקבועכינכסמזכה,לצורךההטבותכאמור,

דינימדינתישראל,נוסחחדש20,עמ'443ע 3

ס"חהתשי"ב,עמ'322ע 4
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נכסבר־פחתכהגדרתובסעיף88לפקודההמשמשחברהזכאיתלייצור )א(
הכנסהמפעילותמזכה,למעטזכותבמקרקעין;

השיט שכלי ובלבד זכאית, חברה בידי המוחזקת אנייה בחברת מניה )ב(
שבבעלותחברתהאנייהמשמשאתהחברההזכאיתלפעילותמזכה;

"פעילותמזכה"-כלאחתמאלה:

הפעלהשלכלישיטמזכה; )1(

השכרהשלכלישיטמזכה,בשכירותשאינהחכירתגוף,לצורךהפעלתו; )2(

"הפקודה"-פקודתמסהכנסהע;

"קבוצתחברות"-כלאחתמאלה:

שתיחברותשאחתמהןמחזיקהב־0%עאויותרמאמצעיהשליטהבאחרת; )1(

שתיחברותאויותרש־0%עאויותרמאמצעיהשליטהבכלאחתמהן )2(
מוחזקים,במישריןאובעקיפין,בידיאותואדם)בפסקהזו-המחזיק(וכןהמחזיק,
אםהואחברה;עלחישובשיעורההחזקהכאמור,לענייןהחזקהבעקיפין,יחולו
ע7ב)א()1( )ד()2(להגדרה"חברהנשלטתזרה"שבסעיף הוראותפסקתמשנה

לפקודה;

לענייןזה,"אמצעישליטה"-כהגדרתםבסעיף88לפקודה;

"תפוסה"-התפוסההמרביתנטושלכלישיטהמחושבתלפיחוקהספנות)כלישיט(;

"התקופההמזערית",לגביחברהזכאית-תקופהשתחילתהבמועדשבוהיתההחברה
לחברהזכאיתכאמורבסעיף2,ושסיומהבתוםעשרשנותמסמהמועדהאמורע

לכלמונחבחוקזהתהיההמשמעותהנודעתלובפקודה,אלאאםכןנקבע )ב(
במפורשאחרתע

המועדלתחילת
הזכאות

חברהשהגישהלפקידהשומההודעהכיבחרהשהוראותחוקזהיחולועליה,כאמור2ע
בפסקה)9(להגדרה"חברהזכאית",ומתקיימיםבהשארהתנאיםשבאותההגדרה,יראו
אותהכחברהזכאיתבתחילתשנתהמסשבההתאגדההחברהולענייןחברהתושבת

חוץשהיתהלתושבתישראל-בתחילתשנתהמסשבההיתהלתושבתישראלע

הואנכסבר־פחתכהגדרתובסעיף88לפקודה)כלומרנכס
שנקבעלושיעורפחתבתקנותלפיסעיף21לפקודה,או
ייצור לצורכי לנישום וששימש הפחתה בעדו שניתנה
הכנסה(המשמשחברהזכאיתבייצורהכנסהמפעילות
מזכהעמוצעלמעטמהגדרהזומקרקעין,כפישהםממועטים
מסעיף88לפקודהעבנוסף,מכיווןשבענףהספנותמקובל
להחזיקכלישיטבאמצעותהחזקתמניותבחברהשכל
נכסיההםכליהשיט)"חברתאנייה"כהגדרתההמוצעת(,

מוצעלראותגםבמניותב"חברתאנייה"נכסמזכהע

להגדרה "תפוסה" -כאמורלעיל,מוצעלחייבאתהחברות
את וביקשו החוק להחלת הנדרשים בתנאים שעומדות
שהן השיט כלי לתפוסת בהתאם במס, עליהן, החלתו
כתפוסה שיט כלי של תפוסה להגדיר מוצע מפעילותע
המרביתנטושלכליהשיטהמחושבתבהתאםלתקנות
שיט(, כלי של תפוסתם )מדידת שיט( )כלי הספנות

שיט(, )כלי הספנות חוק לפי שהותקנו התשמ"ג-1983,
התש"ך-1960ע

המוצע שהחוק מכיוון - להגדרה "התקופה המזערית" 
מאפשרלחברהזכאיתלבחורבמשטרמסשונהמהמשטר
המבקשת חברה כי לקבוע מוצע הפקודה, לפי הנהוג
שהוראותהחוקהמוצעיחולועליהתתחייבלכךשתחולת
הוראותהחוקכאמורתהיהלתקופהשל10שניםלפחות,
וזאתכדילמנועמעברממשטרמסהתפוסהלמשטרהמס
הרגילולהפך,בהתאםלתוצאותהעסקיותשלהחברה)ר'

סעיף10המוצע(ע

שונה מס משטר מטיל המוצע שהחוק מכיוון  סעיף  2
המועד מהו לקבוע יש זכאית", "חברה לגבי 
לתחילתהחלתהמשטרעלחברהשבחרהכייחולועליה
הוראותהחוקהמוצעעמועדזהיהיהבתחילתשנתהמס

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;התשס"ט,עמ'128ע ע
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חישובהכנסה
חייבתמפעילות

מזכה

עלאףהאמורבפקודה,חישובההכנסההחייבתמפעילותמזכהשלחברהזכאית,בכל3ע
שנתמסשבההיאחברהזכאיתיהיהכלהלן:

סכוםההכנסההחייבתמפעילותמזכה,ליוםאחד,לכלישיטמזכהאחדיהיה )1(
כלהלן:

הטון 1,000 עד חלקם, או המזכה, השיט כלי מתפוסת טון 100 כל על )א(
הראשונים-עשקליםחדשים;

עלכל100טוןנוספיםמתפוסתכליהשיטהמזכה,אוחלקם,מעל1,000טון )ב(
ועד10,000טון-4שקליםחדשים;

עלכל100טוןנוספיםמתפוסתכליהשיטהמזכה,אוחלקם,מעל10,000 )ג(
טוןועד000,ע2טון-2שקליםחדשים;

עלכל100טוןנוספיםמתפוסתכליהשיטהמזכה,אוחלקם,מעל000,ע2 )ד(
טון-1שקלחדש;

סכוםההכנסההחייבתמפעילותמזכהלכלישיטמזכהאחד,בשנתהמס,הוא )2(
הסכוםהמתקבלמהמכפלהשלההכנסההחייבתמפעילותמזכהליוםאחדשלכלי
השיטהמזכהלפיפסקה)1(בימיהפעילותשלכליהשיטבשנתמס;לענייןזה,"ימי

פעילותשלכליהשיטבשנתהמס"-ע36ימים,ואולם-

אםהשימושבכליהשיטבפעילותמזכה,בידיהחברההזכאית,נעשה )א(
לראשונהבמהלךשנתהמס-מספרהימיםמהיוםשבונעשההשימושלראשונה

ועדתוםשנתהמס;

אםנמכרכליהשיטעלידיהחברההזכאיתאושהחברההפסיקהאת )ב(
ליום ועד המס שנת שמתחילת הימים מספר - המס שנת במהלך שכירתו,
שבוהפסיקההחברההזכאיתלעשותשימושבכליהשיטבפעילותמזכהבשל

המכירהאוהפסקתהשכירותכאמור;

עלאףהאמורבפקודה,חישובההכנסההחייבתמפעילותמזכהשלחברהזכאית,בכל3ע
שנתמסשבההיאחברהזכאיתיהיהכלהלן:

חישובהכנסה
חייבתמפעילות

מזכה

סכוםההכנסההחייבתמפעילותמזכה,ליוםאחד,לכלישיטמזכהאחדיהיה )1(
כלהלן:

הטון 1,000 עד חלקם, או המזכה, השיט כלי מתפוסת טון 100 כל על )א(
הראשונים-עשקליםחדשים;

עלכל100טוןנוספיםמתפוסתכליהשיטהמזכה,אוחלקם,מעל1,000טון )ב(
ועד10,000טון-4שקליםחדשים;

עלכל100טוןנוספיםמתפוסתכליהשיטהמזכה,אוחלקם,מעל10,000 )ג(
טוןועד000,ע2טון-2שקליםחדשים;

עלכל100טוןנוספיםמתפוסתכליהשיטהמזכה,אוחלקם,מעל000,ע2 )ד(
טון-1שקלחדש;

סכוםההכנסההחייבתמפעילותמזכהלכלישיטמזכהאחד,בשנתהמס,הוא )2(
הסכוםהמתקבלמהמכפלהשלההכנסההחייבתמפעילותמזכהליוםאחדשלכלי
השיטהמזכהלפיפסקה)1(בימיהפעילותשלכליהשיטבשנתמס;לענייןזה,"ימי

פעילותשלכליהשיטבשנתהמס"-ע36ימים,ואולם-

אםהשימושבכליהשיטבפעילותמזכה,בידיהחברההזכאית,נעשה )א(
לראשונהבמהלךשנתהמס-מספרהימיםמהיוםשבונעשההשימושלראשונה

ועדתוםשנתהמס;

אםנמכרכליהשיטעלידיהחברההזכאיתאושהחברההפסיקהאת )ב(
ליום ועד המס שנת שמתחילת הימים מספר - המס שנת במהלך שכירתו,
שבוהפסיקההחברההזכאיתלעשותשימושבכליהשיטבפעילותמזכהבשל

המכירהאוהפסקתהשכירותכאמור;

שבההתאגדההחברה,ולענייןחברהתושבתחוץשהיתה
לתושבתישראל-בתחילתשנתהמסשבההיתהלתושבת

ישראלע

ההכנסה חישוב לגבי הוראות לקבוע מוצע  סעיף 3
החייבתשלחברהזכאיתמפעילותמזכה,לפי 
תפוסתכליהשיטהמשמשיםאתהחברהלפעילותמזכהע
המוצע הסעיף לפי החייבת ההכנסה חישוב כי יובהר
באבמקוםחישובההכנסההחייבתמפעילותמזכהלפי

הוראותהפקודהע

עלפיהמוצע,סכוםההכנסההחייבתשלהחברה
הזכאיתמפעילותמזכה,בשנתהמס,יחושבכלהלן:

אחד, ליום מזכה מפעילות החייבת ההכנסה סכום -
לכלישיטמזכהאחד,יהיההסכוםהמתקבללפיהוראות

סעיף3)1(המוצע,בהתאםלתפוסתכליהשיט;

סכוםההכנסההחייבתמכלישיטמזכהאחד,בשנת -
המס,יהיהמכפלהשלסכוםההכנסההחייבתלגביאותו

כלישיט,ליוםאחד,ב־ע36ימיםאובמספרימיהפעילות
שלכליהשיטבשנתהמסעלענייןזהמוצעלקבועכיבמקרה
שבוכליהשיטהמזכהנרכשאונשכרבמהלךשנתהמס
אושבמהלךשנתהמסנמכר,אושהופסקהשכירותואו
שהושכרלאחרב"חכירתגוף",יחושבמספרימיהפעילות
בשנתהמסכ־ע36ימיםפחותמספרהימיםשבהםכלי
השיטהמזכהלאהיהפעילבשלהסיבותהאמורותעעוד
מוצעלקבועכיבמקרהשבוכליהשיטהמזכההיהמושבת
ימיםרצופיםלפחות,יופחתו 90 מזכהבמשך מפעילות
ימיםאלהמימיהפעילותעהוראהזונקבעהכדילהפחית
ממספרימיהפעילותימיםשבהםלאהיתהפעילותמזכה,
אךלאלהפחיתהפסקותקצרותבפעילותהאמורהשיכול

שיתרחשובמהלךהפעילות;

סכוםההכנסההחייבתשלהחברההזכאיתמפעילות -
בשנת החייבת ההכנסה כלל יהיה המס, בשנת מזכה,
המסמפעילותמזכהשלכללכליהשיטהמזכיםשאותם

מפעילההחברהע
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אםהשימושבכליהשיטבפעילותמזכה,בידיהחברההזכאית,נעשה )ג(
לראשונהבמהלךשנתהמסכאמורבפסקתמשנה)א(ואותוכלישיטנמכרעלידה
אושהיאהפסיקהאתשכירתו,במהלךשנתהמסכאמורבפסקתמשנה)ב(-מספר
הימיםמהיוםשבונעשההשימושלראשונהבכליהשיטועדליוםשבוהפסיקה
החברההזכאיתלעשותשימושבכליהשיטבפעילותמזכהבשלהמכירהאו

הפסקתהשכירותכאמור;

אםהחברהלאעשתהשימושבכליהשיטהמזכה,בפעילותמזכה,במשך )ד(
90ימיםרצופיםאויותר,יופחתוימיםאלהמימיהפעילות;

סכוםההכנסההחייבתמפעילותמזכהבשנתהמסשלהחברההזכאיתהוא )3(
הסכוםהמתקבלמצירוףסכוםההכנסההחייבתמפעילותמזכהלכלישיטמזכהלפי
פסקה)2(שלכלכליהשיטהמזכיםששימשואתהחברהבפעילותמזכהבמהלךשנת

המס;

הסכומיםלפיפסקה)1(יתואמובהתאםלהוראותסעיף120בלפקודהכאילוהיו )4(
הסכומיםכמשמעותםבאותוסעיףע

רווחהוןממכירת
נכסמזכהאונכס

שהיהנכסמזכה

הוראותחלקה'לפקודהיחולולענייןרווחההוןבמכירתנכסמזכהאונכסשהיהנכס4ע
מזכה,בידיחברהזכאיתאוחברהשהיתהחברהזכאית,בשינוייםאלה:

היההנכסנכסמזכהמיוםהרכישהשלועלידיהחברהועדליוםמכירתועלידה )1(
)בסעיףזה-תקופתהחזקתהנכס(,יהיהרווחההוןממכירתופטורממס;

היההנכסנכסמזכהבחלקמתקופתהחזקתהנכס,יהיהחלקרווחההוןהריאלי )2(
בתקופהשבההיההנכסנכסמזכה,פטורממס,ויתרתרווחההוןהריאליתחויבבמס

לפיהוראותחלקה'לפקודה;לענייןזה-

"חלקרווחההוןהריאליבתקופהשבההיההנכסנכסמזכה"-רווחההוןהריאלי
כשהואמוכפלביחסשביןהתקופהשבההיההנכסנכסמזכהבידיהחברהלבין

תקופתהחזקתהנכס;

"יתרתרווחההוןהריאלי"-ההפרששביןרווחההוןהריאלילביןחלקרווחההון
הריאליבתקופהשבההיההנכסנכסמזכה,אוהסכוםהמצטברשלהוצאות
הפחתשהחברההיתהזכאיתלהןלפיכלדיןבתקופהשבההנכסלאהיהנכס
מזכה,לפיהגבוהמביניהם;עלההסכוםהמצטברכאמורעלרווחההוןהריאלי

במכירתהנכס,יובאבחשבוןלענייןזה,רווחההוןהריאליבמכירתהנכס;

לפסקאות )1( ו–)2( סעיף 4

החוקהמוצעכוללגםהטבותבמיסוירווחהון 
ממכירתנכסיםהמשמשיםאתהחברהשבחרהלהחילעליה
אתהוראותיועבסעיף4לחוקהמוצעמוצעלקבועהטבות
בכלהנוגעלרווחהוןממכירתנכסמזכהאונכסשהיהנכס
מזכה,בידיחברהזכאיתאוחברהשהיתהזכאיתעעלפי

המוצעעלמכירתנכסכאמוריחולוהוראותאלה:

אםהנכסהיהנכסמזכהמיוםהרכישהשלועלידי -
ההון רווח יהיה - ידה על מכירתו ליום ועד החברה

ממכירתופטורממס;

אםהנכסהיהנכסמזכהרקבחלקמתקופתהחזקת -
הריאלי ההון רווח חלק יהיה - החברה ידי על הנכס

רווח ויתרת ממס, פטור מזכה, נכס היה שבה בתקופה
ההוןהריאליתחויבבמסלפיהוראותחלקה'לפקודהע
תיעשה לעיל כמפורט לתקופות בהתאם הרווח חלוקת

באופןלינאריע

לפסקה )3(

מוצעלסייגולקבועכיהפטורממסרווחהוןבמכירת
נכסמזכהאונכסשהיהנכסמזכה,כאמורלעיל,לאיחול

בהתקייםאחדמאלה:

המכירההיאלפיסעיף100אלפקודה,כלומרמכירה -
רעיוניתהמתקיימתבשלהעובדהשהחברההפסיקהלהיות
תושבתישראלעמכיווןשהכוונההיאלעודדאתהחברות

ק
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עלאףהאמורבפסקאות)1(ו–)2(,לאיחולפטורממסרווחהוןבמכירתנכסמזכה )3(
אונכסשהיהנכסמזכה,בהתקייםאחדמאלה:

המכירההיאלפיסעיף100אלפקודה; )א(

לענייןנכסמזכהשהואכלישיטמזכה-המכירההיתהלפניתוםהתקופה )ב(
המזערית,והתפוסההכוללתשלכלכליהשיטהמזכיםשהיובבעלותהחברה
ביוםשלאחריוםהמכירהובמהלך12החודשיםשלאחריוםהמכירהפחתה
מ־0%עמהתפוסההכוללתשלכלכליהשיטהמזכיםשהיובבעלותהחברהביום
תחילתהתקופההמזערית;היתההחברהחלקמקבוצתחברותתובאבחשבון
לענייןפסקתמשנהזוהתפוסההכוללתשלכלכליהשיטהמזכיםשבבעלות

קבוצתהחברות;לענייןזה,"בעלות",בכלישיט-לרבותחכירתגוף;

במכירתנכסמזכהשקיימתלגביויתרתרווחהוןריאליכאמורבפסקה)2(,או )4(
)3()בפסקהזו-הנכסהמקורי(,רשאית שרווחההוןבמכירתוחייבבמסלפיפסקה
החברהלתבועשמועדהחיובבמסשליתרתרווחההוןהריאליאורווחההוןהריאלי,
לפיהעניין,יידחהלמועדמכירתנכסחלופילנכסהמקוריאולמועדמכירתכלנכס
חלופיאחרבשרשרתההחלפותשלהנכסהמקורי;תבעההחברהלדחותאתמועד
החיובבמסכאמור,יקוזזהפסדשהיהלחברההזכאיתכנגדיתרתרווחההוןהריאלי
אוכנגדרווחההוןהריאלי,לפיהעניין,בהתאםלהוראותסעיףע)2(או)3(,והחיובבמס
יהיהשלהיתרהלאחרהקיזוזכאמור,בצירוףהפרשיהצמדהלמדדמיוםמכירתהנכס
המקוריעדלמועדהחיובבמס;לענייןזה,"נכסחלופי"-נכסמזכהשנרכשלחילוף
נכסמזכהשנמכר,בתקופהשלארבעהחודשיםלפנייוםהמכירהאושלשניםעשר
חודשיםלאחריו,במחירהעולהעליתרתהמחירהמקורי,כהגדרתהבסעיף88לפקודה,

שלהנכסהמזכהשנמכר;

עלאףהוראותפסקה)4(,נדחהמועדהחיובבמסלפיאותהפסקה,וחדלההחברה )ע(
להיותתושבתישראל,יהיההמועדלחיובבמס-היוםשלפניהיוםשבוחדלההחברה

להיותתושבתישראל;

עלאףהאמורבפסקאות)1(ו–)2(,לאיחולפטורממסרווחהוןבמכירתנכסמזכה )3(
אונכסשהיהנכסמזכה,בהתקייםאחדמאלה:

המכירההיאלפיסעיף100אלפקודה; )א(

לענייןנכסמזכהשהואכלישיטמזכה-המכירההיתהלפניתוםהתקופה )ב(
המזערית,והתפוסההכוללתשלכלכליהשיטהמזכיםשהיובבעלותהחברה
ביוםשלאחריוםהמכירהובמהלך12החודשיםשלאחריוםהמכירהפחתה
מ־0%עמהתפוסההכוללתשלכלכליהשיטהמזכיםשהיובבעלותהחברהביום
תחילתהתקופההמזערית;היתההחברהחלקמקבוצתחברותתובאבחשבון
לענייןפסקתמשנהזוהתפוסההכוללתשלכלכליהשיטהמזכיםשבבעלות

קבוצתהחברות;לענייןזה,"בעלות",בכלישיט-לרבותחכירתגוף;

במכירתנכסמזכהשקיימתלגביויתרתרווחהוןריאליכאמורבפסקה)2(,או )4(
)3()בפסקהזו-הנכסהמקורי(,רשאית שרווחההוןבמכירתוחייבבמסלפיפסקה
החברהלתבועשמועדהחיובבמסשליתרתרווחההוןהריאליאורווחההוןהריאלי,
לפיהעניין,יידחהלמועדמכירתנכסחלופילנכסהמקוריאולמועדמכירתכלנכס
חלופיאחרבשרשרתההחלפותשלהנכסהמקורי;תבעההחברהלדחותאתמועד
החיובבמסכאמור,יקוזזהפסדשהיהלחברההזכאיתכנגדיתרתרווחההוןהריאלי
אוכנגדרווחההוןהריאלי,לפיהעניין,בהתאםלהוראותסעיףע)2(או)3(,והחיובבמס
יהיהשלהיתרהלאחרהקיזוזכאמור,בצירוףהפרשיהצמדהלמדדמיוםמכירתהנכס
המקוריעדלמועדהחיובבמס;לענייןזה,"נכסחלופי"-נכסמזכהשנרכשלחילוף
נכסמזכהשנמכר,בתקופהשלארבעהחודשיםלפנייוםהמכירהאושלשניםעשר
חודשיםלאחריו,במחירהעולהעליתרתהמחירהמקורי,כהגדרתהבסעיף88לפקודה,

שלהנכסהמזכהשנמכר;

עלאףהוראותפסקה)4(,נדחהמועדהחיובבמסלפיאותהפסקה,וחדלההחברה )ע(
להיותתושבתישראל,יהיההמועדלחיובבמס-היוםשלפניהיוםשבוחדלההחברה

להיותתושבתישראל;

להיותחלקמציהספנותהישראלימוצעשלאלתתאת
ההטבהבמקרהשלמכירהרעיוניתכאמור;

נעשתה והיא מזכה, שיט כלי של היא המכירה -
לפניתוםהתקופההמזעריתכהגדרתההמוצעת,כאשר
התפוסההכוללתשלכליהשיטהמזכיםשהיובבעלות
החברהיוםלאחרהמכירהכאמורובמהלך12החודשים
כלי הכוללתשל מהתפוסה פחתהמ־0%ע שלאחרמכן
השיטהמזכיםשהיובבעלותהחברהביוםהראשוןלהחלת
זובאהגםהיא משטר"מסתפוסה"עלהחברהעהוראה
בשל פעילותה היקף את תפחית לא שהחברה להבטיח
כי יובהר מפעילהע שהיא השיט כלי תפוסת הפחתת
תקופת12החודשיםהקבועהבסעיףנועדהלאפשרלחברה
לרכושבמהלךהתקופההאמורהכלישיטאחרובכךלחזור
לתפוסהשל0%עאויותרעבמקרהשכךיהיה,לאייפגע
הפטורממסרווחהוןבשלהמכירהעעודמוצעלקבועכי
לענייןקבוצתחברותייבחןהתנאילגביהקבוצהבכללותה
ולאלגביכלחברהבקבוצתהחברות,וזאתכדילהקטיןאת
השפעתהתנאיעלההתנהלותהעסקיתשלהקבוצה,תוך
שמירהעלהמטרהשלשמההוסףהתנאיעמוצעגםלקבוע

כילענייןהתנאיהאמוריראוגםכלישיטשהחברהחוכרת
בחכירתגוףככלישיטשבבעלותה,זאתמכיווןשבשכירות
שהיאחכירתגוף,מצויכליהשיטברשותהחברהוהיא
מקבלתאתההחלטותלגביהשימושבווהדרכיםלהפעלתוע

לפסקאות )4( ו–)5( 

מוצעלקבועכיבמקרהשבוהיהלחברהרווחהון
במכירתנכסמזכה,החייבבמס,תוכלהחברהלדחותאת
תשלוםהמסאםרכשהנכסלחילוףהנכסהאמור,וזאת
לה, שהיו הפסדים האמור ההון מרווח שקיזזה לאחר
בהתאםלהוראותסעיףעהמוצעעהוראהזובאהלאפשר
שחלוףשלנכסמזכה,כלומרלאפשררכישתנכסחדש
בדומה המס, תשלום דחיית תוך שנמכר, הנכס לחילוף
לקבועבסעיף96לפקודהעעםזאת,מכיווןשבמשטרמס
התפוסהחישובההכנסהאינותלויבהוצאותהפחת,ולכן
הקטנתהוצאותאלהלאתגדילאתהרווח,הרישדחיית
המסהיאלתקופהארוכהיותרעלכןמוצעלקבועכיטרם
דחייתהמסיתבצעקיזוזמולהפסדיםשהיולחברהעעלפי
המוצעהחברהתהיהרשאיתלדחותאתתשלוםהמסעד
למכירתהנכסהחלופיהאחרוןשבשרשרתההחלפותשל
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ניתןפטורממסרווחהוןלפיסעיףזהבמכירתנכסמזכהאונכסשהיהנכסמזכה, )6(
וחדלההחברהלהיותתושבתישראל,תחויבהחברהבמסבשלאותהמכירהאםביום
שבוחדלהלהיותתושבתישראלטרםחלפוחמששניםמיוםהמכירה;מועדהחיוב

במסכאמוריהיהביוםשלפניהיוםשבוחדלההחברהלהיותתושבתישראלע

קיזוזהפסדיםשל
חברהזכאית

עלקיזוזהפסדשלחברהזכאיתבתקופתהיותהחברהכאמוריחולוהוראותהפקודהעע
בשינוייםאלה:

28לפקודהושאילוהיהרווחהיה הפסדשהיהלחברהזכאיתכאמורבסעיף )1(
הכנסהחייבתשאינהמפעילותמזכה,יקוזזרקכנגדהכנסהחייבתשלהחברהשאינה

מפעילותמזכה;

הפסדהוןכהגדרתובסעיף88לפקודה)בסעיףזה-הפסדהון(,שהיהלחברה )2(
זכאיתבמכירתנכסשאינונכסמזכהולאהיהנכסמזכהושאילוהיהרווחהוןהיתה
החברהחייבתבמסבמכירתו,יקוזזכנגדרווחהוןבמכירתנכסשאינונכסמזכהולא
היהנכסמזכה,אוכנגדרווחהוןבמכירתנכסשהואנכסמזכהאושהיהנכסמזכה

ובלבדשרווחההוןכאמורהיהחייבבמס;

היהלחברהזכאיתהפסדהוןבמכירתנכסמזכהאונכסשהיהנכסמזכה,לא )3(
יותרבקיזוזחלקהפסדההוןבתקופהשבההנכסהיהנכסמזכה,ויתרתהפסדההון
תקוזזכנגדרווחהוןבמכירתנכסשאינונכסמזכהולאהיהנכסמזכה,אוכנגדרווח
הוןבמכירתנכסשהואנכסמזכהאושהיהנכסמזכהובלבדשרווחההוןכאמורהיה

חייבבמס;לענייןזה-

"חלקהפסדההוןבתקופהשבההנכסהיהנכסמזכה"-הסכוםהמתקבלמהכפלת
הפסדההוןבמכירתהנכסביחסשביןהתקופהשבההיההנכסנכסמזכהבידי

החברהלביןתקופתהחזקתהנכסכמשמעותהבסעיף4)1(;

"יתרתהפסדההון"-הפסדההוןבניכויחלקהפסדההוןבתקופהשבההנכסהיה
נכסמזכהע

הנכסהמקורי,כשהואצמודלמדד,והכולבתנאישהחברה
לאחדלהלהיותחברהתושבתישראלעבמקרהשבוחדלה
במס החיוב מועד יהיה ישראל, תושבת להיות החברה
יוםלפנימועדשינויהתושבותשלהחברה,זאתבהמשך
לרציונלהעומדבבסיסהצעתהחוק-לעודדאתהחברות
הפועלותבמשטר"מסתפוסה"להיותחלקמציהספנות

הישראליע

לפסקה )6(

מוצעלקבועכיעלאףהפטורממסרווחהון,המוצע
בסעיף,במקרהשבוחדלההחברהלהיותתושבתישראל,
תחויבבמסבשלאותההמכירהשהיתהפטורהבידיה,
וזאתאםביוםשבוחדלהכאמורטרםחלפוחמששנים
מיוםהמכירהעבמקרהזה,יהיהיוםהמכירההיוםשלפני
מועדשינויהתושבותשלהחברהעהוראהזובאהלמנוע
ממס בפטור השיט כלי את תמכור החברה שבו מצב
בהתאםלהוראותהחוקהמוצעומידלאחרמכןתשנהאת

תושבותהותהפוךלחברהתושבתחוץע

כחלקמהעיקרוןשלפיוישלהפרידביןההכנסה  סעיף 5 
מפעילותמזכהלהכנסהשאינהמפעילותמזכה, 
מוצעלקבועכיקיזוזהפסדיםהנובעיםמפעילותשאינה
מזכהייעשהכנגדהכנסותמפעילותשאינהמזכהעעלכן

נקבעוההוראותהאלהלענייןקיזוזהפסדיםבחברה:

מוצעלקבועכיהפסדשהיהלחברהזכאיתושאילו
היהרווחהיההכנסהחייבתשאינהמפעילותמזכה,יקוזז

רקכנגדהכנסהשאינההכנסהמפעילותמזכה;

כמוכן,מוצעלקבועכיהפסדהוןממכירתנכסשאינו
נכסמזכה,ושלאהיהנכסכאמורבכלתקופתהחזקתו,יקוזז
כנגדרווחהוןבמכירתנכסשאינונכסמזכהולאהיהנכס
מזכה,אוכנגדרווחהוןבמכירתנכסשהואנכסמזכהאו
שהיהנכסמזכהובלבדשרווחההוןכאמורהיהחייבבמסע

זכאית לחברה שהיה הפסד כי לקבוע מוצע עוד
ממכירתנכסמזכהשישלייחסאותולתקופהשבההנכס
לאהיהנכסמזכה,יקוזזכנגדרווחהוןבמכירתנכסשאינו
נכסמזכהולאהיהנכסמזכה,אוכנגדרווחהוןבמכירת
נכסשהואנכסמזכהאושהיהנכסמזכהובלבדשרווח

ההוןכאמורהיהחייבבמסע
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נעשתהעסקהביןחברהזכאיתלביןאדםאחרשישלהאתויחסיםמיוחדיםובשל6עמחיריהעברה
אותהעסקההופקהאונצמחהלחברההזכאיתהכנסהמפעילותמזכהאוהיתהלה
הוצאהבייצורהכנסהמפעילותמזכה,ולאדםהאחרהופקהאונצמחההכנסהשאינה
הכנסהמפעילותמזכהאוהיתהלוהוצאהבייצורהכנסהשאינההכנסהמפעילות
מזכה,יחולועלהעסקההוראותסעיףע8אלפקודה,בשינוייםהמחויבים,אףאםהעסקה

אינהעסקהבין־לאומית;לענייןזה-

"יחסיםמיוחדים"-כהגדרתםבסעיףע8א)ב(לפקודה,לרבותיחסיםשביןהחברה )1(
הזכאיתלביןמישהחכירלהכלישיטמזכהבחכירתגוף;

יקראואתההגדרה"שליטה"שבסעיףע8א)ב(לפקודהכאילובמקום"0%ע"בא )2(
"10%"ע

אי־זכאותלניכוי,
קיזוזאוזיכוי

אחרים

עלהכנסהחייבתמפעילותמזכהשלחברהזכאית,בכלשנתמסשבההיאחברה7ע )א(
זכאית,לאיינתןניכוי,קיזוז,זיכויאופטורכלשהם,שאינםלפיחוקזהע

יראוחברהזכאיתכאילוהותרלה,בכלשנתמסשבההיאחברהזכאית,פחת, )ב(
ניכויבשלפחתאוהפחתה,לפיכלדין,בשלכלנכסמזכהע

הכנסהמפעילות
מזכהוהכנסה

אחרתשנצמחו
מאותהעסקה



נצמחהאוהופקהלחברהזכאית,בשלאותהעסקה,הכנסהמפעילותמזכהוהכנסה8ע
שאינהמפעילותמזכה,אוהוציאהחברהזכאית,בשלאותהעסקה,הוצאהבייצור
הכנסהמפעילותמזכהוהוצאהבייצורהכנסהשאינהמפעילותמזכה,תמציאהחברה
לפקידהשומה,לפידרישתו,אתכלהמסמכיםוהנתוניםהנוגעיםלעסקההאמורה,

לרבותאתדרךקביעתההכנסותוההוצאותכאמורע

נעשתהעסקהביןחברהזכאיתלביןאדםאחרשישלהאתויחסיםמיוחדיםובשל6ע
אותהעסקההופקהאונצמחהלחברההזכאיתהכנסהמפעילותמזכהאוהיתהלה
הוצאהבייצורהכנסהמפעילותמזכה,ולאדםהאחרהופקהאונצמחההכנסהשאינה
הכנסהמפעילותמזכהאוהיתהלוהוצאהבייצורהכנסהשאינההכנסהמפעילות
מזכה,יחולועלהעסקההוראותסעיףע8אלפקודה,בשינוייםהמחויבים,אףאםהעסקה

אינהעסקהבין־לאומית;לענייןזה-

מחיריהעברה

"יחסיםמיוחדים"-כהגדרתםבסעיףע8א)ב(לפקודה,לרבותיחסיםשביןהחברה )1(
הזכאיתלביןמישהחכירלהכלישיטמזכהבחכירתגוף;

יקראואתההגדרה"שליטה"שבסעיףע8א)ב(לפקודהכאילובמקום"0%ע"בא )2(
"10%"ע

עלהכנסהחייבתמפעילותמזכהשלחברהזכאית,בכלשנתמסשבההיאחברה7ע )א(
זכאית,לאיינתןניכוי,קיזוז,זיכויאופטורכלשהם,שאינםלפיחוקזהע

אי־זכאותלניכוי,
קיזוזאוזיכוי

אחרים

יראוחברהזכאיתכאילוהותרלה,בכלשנתמסשבההיאחברהזכאית,פחת, )ב(
ניכויבשלפחתאוהפחתה,לפיכלדין,בשלכלנכסמזכהע

נצמחהאוהופקהלחברהזכאית,בשלאותהעסקה,הכנסהמפעילותמזכהוהכנסה8ע
שאינהמפעילותמזכה,אוהוציאהחברהזכאית,בשלאותהעסקה,הוצאהבייצור
הכנסהמפעילותמזכהוהוצאהבייצורהכנסהשאינהמפעילותמזכה,תמציאהחברה
לפקידהשומה,לפידרישתו,אתכלהמסמכיםוהנתוניםהנוגעיםלעסקההאמורה,

לרבותאתדרךקביעתההכנסותוההוצאותכאמורע

הכנסהמפעילות
מזכהוהכנסה

אחרתשנצמחו
מאותהעסקה



יובהרכיהפסדשלאניתןלקיזוזבתקופתהיותהשל
החברהחברהזכאיתיקוזזלאחרתוםהיותהחברהכאמור,

בהתאםלהוראותהפקודהע

כאמור,עלפיהחוקהמוצעחברהזכאיתהיא  סעיף 6
חברהשחלעליהמשטרמסהשונהממשטרהמס 
הרגיל,הקבועבפקודהעלכן,עסקהביןחברהזכאיתלבין
אדםאחרשישלהאתויחסיםמיוחדיםהיאעסקההדומה
במהותהלעסקהלפיסעיףע8אלפקודה,הקובעהוראות
עליהן שחלים קשורות, חברות שתי בין עסקה לעניין
תושבת היא החברות שאחת מכיוון שונים מס משטרי
ישראלוהחברההאחרתהיאתושבתחוץעאמנםסעיףע8א
לפקודהמתייחסלעסקהשבהמשטריהמסהשוניםבין
הצדדיםנובעיםבשלהיותהעסקהעסקהבין־לאומית,אך
הכלליםהחליםלגביעסקהכאמורצריכיםלחולגםלגבי
עסקהביןצדדיםלעסקהשחליםעליהםמשטרימסשונים
בשלקביעהלענייןזהבדיןהפנימיעכמוכן,מכיווןשמדובר
במשטרמסמיטיב,מוצעלקבועכיהוראותכאמוריחולו
החלבשליטהשל10%ויחולוגםעלעסקהשבההחברה

הזכאיתשוכרתבחכירתגוףכלישיטמזכהע

מוצעלקבועכיעלהכנסהמפעילותמזכהלא  סעיף 7
יינתנוניכוי,קיזוזזיכויאופטורכלשהםעכמוכן 
מוצעלקבועכייראואתהפחתשהיהמגיעלנכסמזכה
בתקופת לחברה הותר כאילו כאמור נכס היה אילולא
הזכאותעכלומר,לאחרתוםתקופתהזכאותתוכלהחברה

לקבלרקאתיתרתהפחתבשלהנכס,אםנותרכזה,לאחר
שיראואתהפחתכאילונוכהבתקופתהזכאותעמשמעות
הנצבר הפחת סכומי כי היא האמורה לקביעה נוספת
שרואיםאותםכאילונצברולחברהבתקופהשבההיתה
חברהזכאיתיפחיתואתהמחירהמקורישלהנכסבעת

חישוברווחההוןהחלבמכירתוע

לקביעת חלופית דרך הוא תפוסה" "מס משטר
ההכנסההחייבתשלהחברהולכןלאראויכילאחריציאת
חברהממשטרמסהתפוסה,אובמכירתנכסמזכה,יינתנו
לההטבותנוספותלפיהפקודההניתנותלמישעליוחלות

הוראותהפקודהע

לחברהזכאיתעשויהלהיותהכנסהמפעילות  סעיף 8
בשל מזכה מפעילות שאינה והכנסה מזכה 
הוצאה שהיא הוצאה לה להיות ועשויה עסקה, אותה
הכנסה בייצור והוצאה מזכה מפעילות הכנסה בייצור
שאינהמפעילותמזכהעמכיווןשמשטרהמסשחללעניין
הפעילויותהאמורותהואמשטרמסשונה)פעילותמזכה
-משטר"מסתפוסה"לפיהחוקהמוצע,ופעילותשאינה
לקבוע מוצע הפקודה( לפי הרגיל המס משטר - מזכה
כיאםנצמחהאוהופקהלחברההכנסהמפעילותמזכה
והכנסהאחרת,בשלאותהעסקה)למשלשינועסחורות
הןביבשה)הכנסהשאינההכנסהמפעילותמזכה(והןבים
)הכנסהמפעילותמזכה((,תמציאהחברהלפקידהשומה,
לפידרישתו,אתכלהמסמכיםוהנתוניםהנוגעיםלעסקה
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ניהולמערכת
חשבונותוהגשת

דוחות

חברהזכאיתתנהלמערכתחשבונותנפרדתומלאהלפיסעיף130לפקודהלגבי9ע )א(
הכנסותיהוהוצאותיהמפעילותמזכהולגביהכנסותיהוהוצאותיהשאינןמפעילות

מזכהע

131 חברהזכאיתתגיש,לגביכלשנתמסשבההיאחברהזכאית,לפיסעיף )ב(
לפקודה,דוחותנפרדיםלגביהכנסתהמפעילותמזכהולגביהכנסתהמפעילותשאינה
פעילותמזכה,וכןתגישלפיהסעיףהאמורדוחכאילואינהחברהזכאיתשהוראות

חוקזהחלותעליהע

חדילתחברה
מלהיותחברה

זכאית

של10ע האחרונה המס בשנת החל השומה לפקיד להודיע רשאית זכאית חברה )א(
התקופההמזערית,עלרצונהלחדולמלהיותחברהזכאית;הודיעהכאמורתחדל
החברהלהיותחברהזכאיתהחלבשנתהמסשלאחרשנתהמסשבההגישהאת

ההודעהלפקידהשומהע

התקייםבחברהזכאיתתנאימפסיק,יחולולגביהההוראותכמפורטלהלן,לפי )ב(
העניין:

התקייםהתנאיהמפסיקבתקופההמזערית,תחדלהחברהלהיותחברה )1(
זכאיתהחלבתחילתהתקופההמזערית,ויחולולגביה,בתקופההאמורה,הוראות

אלה:

החברהלאתהיהזכאיתלפטורממסרווחהוןלפיסעיף4בשלמכירת )א(
נכסמזכהאונכסשהיהנכסמזכה;

הכנסתההחייבתבכלשנתמסבתקופההמזעריתתחושבבהתאם )ב(
להוראותחוקזהכאילוהיתהחברהזכאיתאובהתאםלהוראותהפקודה,

לפיהגבוהמביניהם;

מהפעילות ההכנסה קביעת דרך את לרבות האמורה,
שאינה ההכנסה קביעת דרך את העסקה, בשל המזכה
מפעילותמזכהואתדרךקביעתההוצאותלגביכלאחת

מההכנסותהאמורותע

שני במקביל יחולו זכאית חברה שעל מכיוון  סעיף 9
משטרימס-משטר"מסתפוסה")לענייןפעילות 
מזכה(ומשטרמסרגיל)לענייןפעילותאחרת(,עלהחברה
130 סעיף לפי ומלאה, נפרדת חשבונות מערכת לנהל
לפקודה,לגביהכנסותיהוהוצאותיהמפעילותמזכהולגבי
הכנסותיהוהוצאותיהשאינןמפעילותמזכהעכמוכןמוצע
להטילעלחברהזכאיתחובהלהגישלפקידהשומה,לגבי
כלשנתמסשבההיאחברהכאמור,דוחותנפרדיםלגבי
הכנסתהמפעילותמזכהולגביהכנסתהמפעילותשאינה
פעילותמזכה,וכןלהגישדוחלפיסעיף131לפקודהכאילו
אינהחברהזכאיתעהגשתדוחעלהכנסתהחברהכאילו
אינהחברהזכאיתנדרשתלצורךקיוםהוראותסעיף10

המוצעע

לסעיף קטן )א( סעיף 10

"התקופה להגדרה ההסבר בדברי לעיל כאמור
מאפשר המוצע שהחוק מכיוון ,1 שבסעיף המזערית"
לחברהזכאיתלבחורבמשטרמסשונהמהמשטרהנהוג

לפיהפקודה,מוצעלקבועכיחברההמבקשתשהוראות
החוקיחולועליהתתחייבלכךשתחולתהוראותהחוק
כדי וזאת לפחות, שנים 10 של לתקופה תהיה כאמור
הרגיל המס למשטר התפוסה מס ממשטר מעבר למנוע
ולהיפך,בהתאםלתוצאותהעסקיותשלהחברהעמוצעעל
כןלקבועכיחברהזכאיתתהיהרשאיתלהודיעלפקיד
השומהעלרצונהלחדולמלהיותחברהזכאיתהחלבשנת
המסהאחרונהשלהתקופההמזערית,ואםהודיעהכאמור
תחדללהיותחברהזכאיתויחולעליהמשטרהמסהרגיל
לפיהפקודה,החלבשנתהמסשלאחרשנתהמסשבה

הגישהאתההודעהלפקידהשומהע

לסעיפים קטנים )ב( ו–ג(

מהתנאים תנאי בה להתקיים שחדל חברה לגבי
או המזערית, התקופה במהלך זכאית", "חברה להיותה
שהתקייםבה,בתקופההאמורה,תנאיאחרהמהווה"תנאי
מפסיק"כהגדרתובסעיףקטן)ג(,מוצעלקבוע,בסעיףקטן
)ב()1(,כיהחברהתחדללהיותחברהזכאיתלמפרעהחל
הכנסתה זה במקרה וכי המזערית, התקופה בתחילת
המזערית בתקופה מס שנת בכל החברה של החייבת
תחושבכאילוהיתההכנסהשלחברהזכאיתאובהתאם
להוראותהפקודה,לפיהגבוהמביניהם,ולאיחוללגביה
הפטורממסרווחהוןלפיסעיף4המוצעעהוראהזובאה
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לצורךשומתהחברהלפיפסקאותמשנה)א(ו–)ב(תיווסףלכלתקופה )ג(
שבהנתונהלפקידהשומההסמכותלשום,תקופהשאורכהכאורךהתקופה
שמיוםתחילתהתקופההמזעריתעדתוםשנתהמסשבההתקייםבחברה

התנאיהמפסיק;

עלהחברהיחולוהוראותסעיף9כאילוהיתהחברהזכאית; )ד(

תחדלהחברה המזערית, התקופה תום לאחר המפסיק התנאי התקיים )2(
להיותחברהזכאיתבתחילתשנתהמסשבההתקייםבההתנאיהאמור,ויחולו

לגביה,באותהשנתמס,פסקאותמשנה)א(,)ב(ו–)ד(שלפסקה)1(ע

בסעיףזה,"תנאימפסיק"-כלאחדמאלה: )ג(

חדללהתקייםבחברהזכאיתתנאימהתנאיםלהיותהחברהכאמור,המנוי )1(
בהגדרה"חברהזכאית";

החברההורשעהבפסקדיןסופיבעבירהלפיסעיפים217או220לפקודה )2(
שעברהבמהלךהיותהחברהזכאית;

נקבעבשומהשאינהניתנתעודלהשגהאולערעורכיהחברהביצעה )3(
פעולהכמפורטלהלןשחלותעליההוראותסעיף86לפקודה:

סיווגהכנסהשאינההכנסהמפעילותמזכהכהכנסהמפעילותמזכה )א(
אוסיווגהכנסהמפעילותמזכהכהכנסהשאינהמפעילותמזכה;

סיווגהוצאהבייצורהכנסהמפעילותמזכהכהוצאהבייצורהכנסה )ב(
מפעילותשאינהמזכהאוסיווגהוצאהבייצורהכנסהשאינהמפעילות

מזכהכהוצאהבייצורהכנסהמפעילותמזכה;

סיווגנכסשאינונכסמזכהכנכסמזכהאוסיווגנכסמזכהכנכס )ג(
שאינונכסמזכהע

לצורךשומתהחברהלפיפסקאותמשנה)א(ו–)ב(תיווסףלכלתקופה )ג(
שבהנתונהלפקידהשומההסמכותלשום,תקופהשאורכהכאורךהתקופה
שמיוםתחילתהתקופההמזעריתעדתוםשנתהמסשבההתקייםבחברה

התנאיהמפסיק;

עלהחברהיחולוהוראותסעיף9כאילוהיתהחברהזכאית; )ד(

תחדלהחברה המזערית, התקופה תום לאחר המפסיק התנאי התקיים )2(
להיותחברהזכאיתבתחילתשנתהמסשבההתקייםבההתנאיהאמור,ויחולו

לגביה,באותהשנתמס,פסקאותמשנה)א(,)ב(ו–)ד(שלפסקה)1(ע

בסעיףזה,"תנאימפסיק"-כלאחדמאלה: )ג(

חדללהתקייםבחברהזכאיתתנאימהתנאיםלהיותהחברהכאמור,המנוי )1(
בהגדרה"חברהזכאית";

החברההורשעהבפסקדיןסופיבעבירהלפיסעיפים217או220לפקודה )2(
שעברהבמהלךהיותהחברהזכאית;

נקבעבשומהשאינהניתנתעודלהשגהאולערעורכיהחברהביצעה )3(
פעולהכמפורטלהלןשחלותעליההוראותסעיף86לפקודה:

סיווגהכנסהשאינההכנסהמפעילותמזכהכהכנסהמפעילותמזכה )א(
אוסיווגהכנסהמפעילותמזכהכהכנסהשאינהמפעילותמזכה;

סיווגהוצאהבייצורהכנסהמפעילותמזכהכהוצאהבייצורהכנסה )ב(
מפעילותשאינהמזכהאוסיווגהוצאהבייצורהכנסהשאינהמפעילות

מזכהכהוצאהבייצורהכנסהמפעילותמזכה;

סיווגנכסשאינונכסמזכהכנכסמזכהאוסיווגנכסמזכהכנכס )ג(
שאינונכסמזכהע

הרגיל המס למשטר התפוסה מס ממשטר מעבר למנוע
ולהיפך,בהתאםלתוצאותהעסקיותשלהחברהעכמוכן,
כדישיהיהניתןלהתייחסלשומתשנהמסוימת,אףאם
השומהלאותהשנההפכהלהיותשומהסופיתבהתאם
שומת עריכת לצורך כי לקבוע יש הפקודה, להוראות
החברהתיווסףלכלתקופהשבהנתונהלפקידהשומה
הסמכותלשום,תקופהשאורכהכאורךהתקופהשמיום
תחילתהתקופההמזעריתעדתוםשנתהמסשבההתקיים
על אלה, הוראות קיום לצורך המפסיקע התנאי בחברה
החברהלהמשיךלפעולבהתאםלקבועבסעיף9המוצע,
כלומרלנהלמערכתחשבונותנפרדתומלאהלפיסעיף
130לפקודהלגביהכנסותיהוהוצאותיהמפעילותמזכה
וכן מזכה מפעילות שאינן והוצאותיה הכנסותיה ולגבי
סעיף לפי המזערית, בתקופה מס שנת כל לגבי להגיש,
131לפקודה,דוחותנפרדיםלגביהכנסתהמפעילותמזכה
ולגביהכנסתהמפעילותשאינהפעילותמזכה,וכןלהגיש
לפיהסעיףהאמורדוחכאילואינהחברהזכאיתשהוראות

חוקזהחלותעליהע

לענייןזהמוצע,בסעיףקטן)ג(,לראותכתנאימפסיק
כלאחתמנסיבותאלה:

-חדללהתקייםבחברהתנאימהתנאיםלהיותהחברה
זכאית;

.-החברההורשעהבפסקדיןסופיבעבירהלפיסעיף217
לפקודהשעניינודוחוידיעותלאנכוניםאובעבירהלפי
סעיף220לפקודהשעניינובמרמה,שכןמדוברבעבירות
מסחמורותולכןלאראוילתתלחברהשהורשעהבעבירות
אלההטבותמסענקבעבשומהשאינהניתנתעודלהשגהאו
לערעור,שחלותעליההוראותסעיף86לפקודה,כיהחברה
או כהכנסה מזכה מפעילות הוצאה או הכנסה סיווגה
הוצאהמפעילותשאינהמזכה,אושסיווגהנכסמזכהכנכס
שאינומזכה,אולהיפךעמכיווןשמשטרהמסשחללעניין
הפעילויותהאמורותהואמשטרמסשונה)פעילותמזכה
-משטר"מסתפוסה"לפיהחוקהמוצע,ופעילותשאינה
מזכה-משטרהמסהרגיללפיהפקודה(,סיווגההכנסות
וההוצאותבחברהזכאיתהואבעלחשיבותגבוההומכאן

חשיבותוכתנאילקבלתההטבותלפיהחוקהמוצעע

לגביחברהשהתקייםבהתנאימפסיקכאמורלעיל
לאחרתוםהתקופההמזערית,מוצעלקבוע,בסעיףקטן
)ב()2(,כיהחברהתחדללהיותחברהזכאיתהחלבתחילת
שנתהמסשבההתקייםבההתנאיהמפסיק,ובמקרהזה,
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שרהאוצרממונהעלביצועושלחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותלביצועוע11עביצועותקנות

תחילתושלחוקזהביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(ע12עתחילה

הוראותמעבר
לענייןחברה

ותיקה

עלחברהשהתאגדהלפניתחילתושלחוקזהוהיתהתושבתישראללפניהמועד13ע
האמור)בסעיףזה-חברהותיקה(יחולוהוראותחוקזה,בשינוייםאלה:

עלאףהאמורבפסקה)9(להגדרה"חברהזכאית"שבסעיף1,חברהותיקהרשאית )1(
להודיעלפקידהשומהכיבחרהשהוראותחוקזהיחולועליה,עדתוםשנתהמס2020;

עלאףהאמורבסעיף2,יראוחברהותיקהכחברהזכאיתבתחילתשנתהמס )2(
שלאחרשנתהמסשבההודיעהלפקידהשומהעלבחירתהכאמורבפסקה)1(ע

התנאי בה התקיים שבה המס בשנת החייבת הכנסתה
המפסיקתחושבכאילוהיתההכנסהשלחברהזכאיתאו
בהתאםלהוראותהפקודה,לפיהגבוהמביניהם,והחברה
לאתהיהזכאיתלפטורממסרווחהוןבשלמכירתנכס
מזכהאונכסשהיהמזכהבאותהשנהוזאתמהנימוקים

שפורטולעילע

יובהרכיבשנותהמסשלאחרשנתהמסשבההתקיים
התנאיהמפסיקיחולעלהחברהמשטרהמסהרגילשחל

לפיהפקודהע

מוצעלקבועכיתחילתושלהחוקהמוצעתהיה  סעיף 12 
בתחילתשנתהמס2018ע 

חברה לעניין מעבר הוראות לקבוע מוצע  סעיף 13 
שהתאגדהלפנייוםתחילתושלהחוקהמוצע 
והיתהתושבתישראללפניהמועדהאמור)חברהותיקה(ע

עלפיהמוצעחברהותיקהתהיהרשאיתלהודיעלפקיד
השומהכיבחרהשהוראותהחוקהמוצעיחולועליהעד
תוםשנתהמס2020עמדוברב"חלוןהזדמנויות"לחברות
החוקע הוראות עליהן שיחולו לבקש יוכלו שבו קיימות
ביקשהחברהכאמור,יחולועליההוראותהחוקהמוצע
החלבתחילתשנתהמסשלאחרשנתהמסשבההודיעה

כאמורע

יובהרכיחברהותיקהשתעשהשינוימבנהלפיחלק
ה'2לפקודה,כדילעמודבתנאיםהנדרשיםלהיותהחברה
זכאיתלפיהחוקהמוצע,יראואתשינויהמבנהכאמור
כשינוימבנהלתכליתעסקיתוכלכלית,שהימנעותממס
אוהפחתתמסבלתינאותותאינןמהמטרותהעיקריות
שלו,ובתנאישמתקיימיםבוהתנאיםהנדרשיםלענייןזה

לפיחלקה'2לפקודהע
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