
קובץ התקנות 7880, י"ב בחשוון התשע"ח, 1.11.2017  174

תקנות מס הכנסה )מכירה שלגביה תום התקופה הוא במועד המכירה(, 
התשע"ח-2017

מס  לפקודת  102)א(  בסעיף  התקופה"  "תום  בהגדרה   )3( פסקה  לפי  סמכותי  בתוקף 
הכנסה1 )להלן - הפקודה(, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -   .1
"חברה מקצה" - חברה מעבידה שמניותיה הוקצו לעובדים בהקצאת מניות לפי סעיף 

102 לפקודה;

"מניות העובדים" - מניות שהוקצו לפי סעיף 102)ב( לפקודה;

"קרוב" - כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה.

בהגדרה   )3( בפסקה  כאמור  המכירה  במועד  הוא  התקופה  תום  שלגביה  מכירה  )א(   .2
"תום התקופה" שבסעיף 102 לפקודה, תהיה גם כל אחת מאלה:

מכירה של כלל מניות העובדים במסגרת מכירת מניות החברה המקצה למי   )1(
שרכש, יחד עם מניות העובדים, 80% לפחות מהון המניות המונפק של החברה 

המקצה, ואינו קרוב של אחד מאלה:

)א( החברה המקצה;

)ב( בעל מניות בחברה המקצה, המחזיק בה למעלה מ–25%;

אשר  החברות,  חוק  לפי  מרצון  פירוק  הליכי  במסגרת  מניות  של  מכירה   )2(
בסמוך לה נמכרו פעילות החברה המקצה ונכסיה למי שאינו בעל שליטה בה, 
ובלבד שפרק הזמן שבין מכירת פעילות ונכסי החברה לבין מועד תחילת הליך 

הפירוק מרצון לא יעלה על 6 חודשים.

בתנאים  מראש,  המנהל  של  אישור  טעונה  )א(  משנה  בתקנת  כאמור  )ב( מכירה 
שהוא יורה. 

ב' בחשוון התשע"ח )22 באוקטובר 2017(
)חמ 3-5414(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  

שר האוצר  

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )קופת גמל בניהול אישי( 
)תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 26, 32)ב(,57)ב( ו–60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
)קופות גמל(, התשס"ה-12005, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

גמל  )קופת  גמל(  )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לתקנות   12 תקנה  במקום   .1
בניהול אישי(, התשס"ט-22009 )להלן - התקנות העיקריות(, יבוא:

"רכישה ומכירה של 
ניירות ערך על ידי 

חברה מנהלת

רכישה ומכירה של ניירות ערך ייעשו לפי הליך תחרותי  )א(   .12
שיתקיים אחת לשלוש שנים לפחות בין שמונה משתתפים 
שווה הזדמנות  בהליך  המשתתפים  לכל  הנותן  לפחות 

הגדרות

החלפת תקנה 12

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ז, עמ' 1092.  1

קביעת מכירה 
לעניין הגדרת "תום 

התקופה"

ס"ח התשס"ה, עמ' 889; התשע"ו, עמ' 14.  1

2  ק"ת התש"ע, עמ' 54; התשע"ב, עמ' 1213.


