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חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 245(, התשע"ח-2018*

בפקודתמסהכנסה1)להלן-הפקודה(,בסעיף3)ט1()1(,בהגדרה"בעלמניותמהותי",1תיקוןסעיף3
בסופהיבוא"למעטחברהשאינהתאגידשקוףכהגדרתובפסקה)9("ר

במקוםסעיף4פלפקודהיבוא:2רהחלפתסעיף4פ

בסעיףזה-4פר"חברתבית )א(

מיסוי בחוק כמשמעותו שבח לרבות - חייבת" "הכנסה
מקרקעין;

"זכות"-זכותבחברבניאדם,כהגדרתהבסעיף103;

"חברתבית"-כמשמעותהבסעיףקטן)ב(;

"רווחיחברתבית"-רווחיםשמקורםבהכנסההחייבתשל
חברתהביתבשנותההטבה,בתוספתהכנסתההפטורה
בשנות הבית בחברת שנוצרו הפסדים בניכוי ממס,
בשל המניה בעל על החל המס ובהפחתת ההטבה
ההכנסה,אםשולםעלידיהחברהוהיאלאחייבה

אותובהתאם;

"שנותההטבה"-שנותהמסשבהןהחברההיאחברתבית;

"תאגידשקוף"-חברבניאדםשרווחיווהפסדיומיוחסים
לבעליהזכויותבור

חברתביתהיאחברתמעטיםכמשמעותהבסעיףפ7, )ב(
שמתקיימיםבהכלאלה:

מספרבעליהמניותבהאינועולהעל20;לעניין )1(
זה-

היהתאגידשקוףבעלמניותבחברה,יראו )א(
כלאחדמבעליהזכויותבתאגידהשקוףכבעל

מניותבחברה;

יראוכבעלמניותאחדבחברה- )ב(

,)2( או )1( פסקאות לפי קרובים )1(
להגדרה"קרוב",בסעיף88;

חבריםבקיבוץשיתופי,אובקיבוץ )2(
במושב ,54 בסעיף כהגדרתם מתחדש,
שיתופיכמשמעותובסעיף1פאובמושב
האגודות בתקנות כמשמעותו עובדים
השיתופיות)סוגיאגודות(,התשנ"ו-1995;

איןביןבעליהמניותבחברהתאגידשקוףשיש )2(
באפשרותולבחורבכלשנתמסאתאופןהמיסוישלו,

ואולםלענייןזהיחולוהוראותאלה:

התקבלבכנסתביוםכ"חבטבתהתשע"ח)15בינואר2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1003,מיוםג'בשבטהתשע"ו)13בינוארפ201(,עמ'393ר

דינימדינתישראל,נוסחחדשפ,עמ'120;ס"חהתשע"ח,עמ'84ר 1
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יראואתהחברהכחברתביתאםישבין )א(
בעליהמניותבחברהאגודהשיתופיתחקלאית
כמשמעותהבסעיף2פ,ובלבדשהאגודההודיעה
בכתבלמנהלבתוך30ימיםממועדהקמתחברת
הביתאוממועדרכישתהעלבחירתהכידינה,
מתחילתשנתהמסשבהניתנהההודעהואילך,
יהיהכדיןשותפותאולאיהיהכדיןשותפות;
הודיעהאגודהשיתופיתחקלאיתכאמורוחזרה
בהמהודעתהכאשרהיתהבעלתמניותבחברה,

לאיראובחברהחברתבית;

לאיראואתהחברהכחברתביתאםישבין )ב(
בעלימניותיהאגודהשיתופיתחקלאיתשנתנה
הודעהכאמורבפסקתמשנה)א(,ולאחרשמכרה
אתמניותיהבחברתביתביקשהבדוחלפיסעיף
131כידינהיהיהשונהמהאמורבאותההודעה;

כלנכסיההחלמהיוםשבוחלפושישהחודשים )3(
מיוםהתאגדותההםאחדאויותרמאלה:

בנייןאוקרקעשהושלמהבנייתבנייןעליה )א(
בתוךחמששניםממועדתחילתהחזקתהחברה
התקופה את להאריך רשאי המנהל בקרקע;
בשנתיים, כאמור הבנייה להשלמת הנדרשת
מטעמיםמיוחדיםשיירשמו;לענייןזה,"השלמת
בנייה"-השלמתבנייתמבניםששטחםהכולל
70%לפחותמהשטחהניתןלבנייהלפיהתכנית

החלהעליהם;

מזומניםהמשמשיםאותהלרכישתנכסים )ב(
שתחזיק ובלבד )א(, משנה בפסקת כאמור
שנת מתום חודשים 12 היותר לכל במזומנים
בשל בחברה,אומזומנים הושקעו שבה המס
הוראות עליהם חלות היו חולקו שלו רווחים

סעיףקטן)ג()1(;

שאר כל בה שמתקיימים בחברה מניות )ג(
התנאיםבסעיףקטןזה;

בחוק כהגדרתו מקרקעין, באיגוד מניות )ד(
ובלבד אחר, מאדם שנרכשו מקרקעין, מיסוי
מ־50% יותר של להחזקה הביאה שהרכישה
מאמצעיהשליטה,כהגדרתםבסעיף88,באיגוד;

החברהעוסקתרקבהחזקה,במישריןאובעקיפין, )4(
שלבנייניםאוקרקעכאמורבפסקה)3()א(;

לגביחברהתושבתחוץ,היאתאגידשקוףגם )5(
במדינהאובמדינותשבהןהיאתושבת;

יראואתהחברהכחברתביתאםישבין )א(
בעליהמניותבחברהאגודהשיתופיתחקלאית
כמשמעותהבסעיף2פ,ובלבדשהאגודההודיעה
בכתבלמנהלבתוך30ימיםממועדהקמתחברת
הביתאוממועדרכישתהעלבחירתהכידינה,
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בנייןאוקרקעשהושלמהבנייתבנייןעליה )א(
בתוךחמששניםממועדתחילתהחזקתהחברה
התקופה את להאריך רשאי המנהל בקרקע;
בשנתיים, כאמור הבנייה להשלמת הנדרשת
מטעמיםמיוחדיםשיירשמו;לענייןזה,"השלמת
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מזומניםהמשמשיםאותהלרכישתנכסים )ב(
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שאר כל בה שמתקיימים בחברה מניות )ג(
התנאיםבסעיףקטןזה;

בחוק כהגדרתו מקרקעין, באיגוד מניות )ד(
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מ־50% יותר של להחזקה הביאה שהרכישה
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שלבנייניםאוקרקעכאמורבפסקה)3()א(;
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הון, השקעות לעידוד חוק חל לא החברה על )פ(
ואולםפרקשביעי1לחוקהאמוריכולשיחולעליה,

לענייןהטבותמסהניתנותגםליחיד;

החברהביקשהלהיחשבכחברתבית,בהודעה )7(
שחתמועליהכלבעליהמניותונמסרהלפקידהשומה

בתוךשלושהחודשיםמיוםהתאגדותהר

הכנסתההחייבתוהפסדיהשלחברתביתייחשבו,מיום )ג(
התאגדותה,כהכנסתםהחייבתוהפסדיהםשלבעלימניותיה,
בהתאםלחלקםבזכויותלרווחיחברתהבית,ויחולוהוראות

אלה:

בשיעורי שחויבו הבית חברת רווחי את יראו )1(
המסשליחידלפיסעיףזהוחולקו,ביןבתקופהשבה
החברההיתהחברתביתוביןלאחרשחדלהלהיות

חברהכאמור,כאילולאחולקו;

לענייןמקדמותשלבעלמניות,כאמורבסעיף175, )2(
יצורףחלקוהיחסיבהכנסתההחייבתשלחברתהבית

למחזורהמהווהבסיסלמקדמות;

הבית, חברת הכנסת על המס את לגבות ניתן )3(
לרבותהמקדמות,הןמחברתהביתוהןמבעליהמניות,
בגובההמסהחלעלחלקםהיחסיברווחיחברתהבית;

הפסדיםשהיולבעלמניותלפנישנותההטבה )4(
אינםניתניםלקיזוזכנגדהכנסתההחייבתשלחברת

הבית;

במכירתמניהשלחברתביתאושלחברהשהיתה )5(
חברתביתיחולוהוראותאלה:

לגבי מהתמורה יופחת ,88 סעיף לעניין )א(
הרוכש, לגבי המקורי ומהמחיר המניה מוכר
סכוםהשווהלחלקהרווחיםשחויבובשיעורי
המסשליחידלפיסעיףזה,שהצטברובחברה
שיחסו המניה, מכירת למועד עד חולקו ולא
הוא כאמור והצטברו שחויבו הרווחים לכלל
כיחסחלקהשלהמניההנמכרתבזכויותלרווחי
חברתהביתשחויבובשיעוריהמסשליחידלפי
סעיףזהלכללהזכויותלרווחיהשחויבובשיעורי
מי לרבות - "רוכש" זה, לעניין כאמור; המס
שרכשמניותמחברתהבית,אושחברתהבית

הקצתהלומניות;

71א זווסעיף 94בלפקודה הוראותסעיף )ב(
רווחים לגבי יחולו לא מקרקעין מיסוי לחוק

שחויבובשיעוריהמסשליחידלפיסעיףזה;
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לענייןחישוברווחההוןהריאליאו)ג( )1(
השבחהריאלי,ייווספולתמורהשלהמוכר
למוכר שיוחסו ההפסדים בגובה סכום
בשנותההטבה;לענייןזה,"הפסדים"-
סכוםהשווהלהכנסההחייבתשיוחסה
למוכרהמניהבניכויהפסדיםשיוחסולו
בשנותההטבה,ובלבדשהואסכוםשליליר

נוסףסכוםבגובההפסדיםלתמורה )2(
וההפסדים ,)1( משנה בפסקת כאמור
לפי ,92 או 28 סעיף לפי לקיזוז ניתנים
לפני המוכר ידי על קוזזו וטרם העניין,
המוכר רשאי - המניה המכירה מועד
לקזזםכנגדרווחההוןהריאליאוהשבח

הריאליבשלהמכירהר

חדללהתקייםבחברתבית,בתוךשנתהמס,תנאיאחד )ד(
)ב(,תחדלהחברה אויותרמהתנאיםהמנוייםבסעיףקטן
מלהיותחברתביתמתחילתשנתהמסשבהחדללהתקיים
בההתנאיהאמור;ההוראההאמורהלאתחוללענייןהתנאים
המנוייםבסעיףקטן)ב()3(או)4(אםחברתהביתמכרהבניין
במהלךשנתהמסועדתוםהשנהלאהיוברשותהבניינים

אומזומניםכאמורבסעיףקטן)ב()3(,והתקייםאחדמאלה:

במהלךשנתהמסהעוקבתרכשהבנייןכאמור )1(
בסעיףקטן)ב()3()א(אומניותכאמורבסעיףקטן)ב()3()ג(

או)ד(;

במהלךשנתהמסהעוקבתהחברההתפרקהר )2(

בהודעה השומה, לפקיד להודיע רשאית בית חברת )ה(
שחתמועליהכלבעליהמניות,לאיאוחרמחודשלפניתחילת
שנתמספלונית,שהיאחוזרתבהמבקשתהלהיחשבחברת
בית;הודיעהכאמור,תחדללהיותחברתבית,מתחילתשנת

המסשלאחרשנתהמסשבההודיעהכאמורר

חברהשחדלהלהיותחברתבית,לאתוכללשובולבקש )ו(
להיותחברתביתר

עלאףהוראותפקודהזו,לענייןשומה,השגהוערעור, )ז(
יחולוהוראותאלה:

נקבעהלחברתביתשומה,רשאיפקידהשומה )1(
לקבועאתשומתושלבעלמניותאולתקנה,בהתאם
לשומתחברתהבית,בתוךשנתייםמתוםשנתהמס
שבהנקבעהשומתהחברהאובמועדשבורשאיהוא

לשוםאתהכנסתושלבעלהמניות,לפיהמאוחר;

לענייןחישוברווחההוןהריאליאו)ג( )1(
השבחהריאלי,ייווספולתמורהשלהמוכר
למוכר שיוחסו ההפסדים בגובה סכום
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עלאףהוראותפקודהזו,לענייןשומה,השגהוערעור, )ז(
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לקבועאתשומתושלבעלמניותאולתקנה,בהתאם
לשומתחברתהבית,בתוךשנתייםמתוםשנתהמס
שבהנקבעהשומתהחברהאובמועדשבורשאיהוא

לשוםאתהכנסתושלבעלהמניות,לפיהמאוחר;
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חברתהביתרשאיתלהשיגאולערערעלהשומה )2(
שנקבעהלהבהתאםלהוראותסעיף150או153,לפי
העניין;בעלהמניותרשאילהשיגאולערערעלייחוס
ועל הבית חברת של הפסדיה או החייבת הכנסתה
השפעתהשומהשנקבעהלחברתהביתעלהכנסתו,

אךלאעלהשומהשנקבעהלחברתהביתר

104א, ,104 הוראותחלקה'2,למעטהוראותסעיפים )ח(
104ב)א(עד)ג(ו־104דעד104ז,לאיחולועלחברתביתר"

בסעיף4פאלפקודה-3רתיקוןסעיף4פא

בסעיףקטן)א(- )1(

ברישה,במקום"בנימשפחהשלפיסעיףפ7)ד()1(רואיםאותםכאדםאחד )א(
)להלן-חברהמשפחתית(ייחשבו"יבוא"קרוביםלפיפסקאות)1(או)2(להגדרה

"קרוב"בסעיף88)להלן-חברהמשפחתית(ייחשבומיוםהתאגדותה";

בפסקה)1(,בהגדרה"רווחיםשחולקומהכנסותהחברה",במקום"בתוספת )ב(
ההכנסההפטורהממס"יבוא"בתקופתההטבה,בתוספתההכנסההפטורהממס,

בניכויהפסדיםשנוצרובחברהבתקופתההטבה";

בפסקה)7(- )ג(

חברה שהיתה חברה של "או יבוא "משפחתית" אחרי ברישה, )1(
משפחתית";

בפסקתמשנה)א(- )2(

בהגדרה"רווחים",במקום"בתוספתההכנסההפטורהממס" )א(
יבוא"בתקופתההטבה,בתוספתההכנסההפטורהממס,בניכוי

הפסדיםשנוצרובחברההמשפחתיתבתקופתההטבה";

בהגדרה"רוכש",בסופהיבוא"אומישהחברההמשפחתית )ב(
הקצתהלומניות";

במקוםפסקתמשנה)ג(יבוא: )3(

הריאלי,")ג( השבח או הריאלי ההון רווח חישוב לעניין )1(
ההפסדים בגובה סכום המניה מוכר של לתמורה ייווסף
שיוחסולנישוםבתקופתההטבה;פסקתמשנהזולאתחולאם
הנישוםשההפסדיםיוחסולונפטרטרםמכירתהמניה;לעניין
שיוחסה החייבת להכנסה השווה סכום - "הפסדים" זה,
2014 למוכרהמניהבניכויהפסדיםשיוחסולוהחלבשנת

ואילך,ובלבדשהואסכוםשלילי;

נוסףסכוםבגובההפסדיםלתמורה,כאמורבפסקה)1(, )2(
92,לפיהעניין, 28או לפיסעיף לקיזוז וההפסדיםניתנים
וטרםקוזזועלידיהנישוםלפנימועדמכירתהמניה-רשאי
המוכרלקזזםכנגדרווחההוןהריאליאוהשבחהריאליבשל

המכירה;";
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במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )2(

הוראותחלקה'2,למעטהוראותסעיפים104,104א,104ב)א(עד)ג(ו־104ד ")ד(
עד104ז,לאיחולועלחברהמשפחתיתר"

בסעיף4פא7ג)א()2(לפקודה,בהגדרה"איגודמקרקעין",במקום"ואיןביןבעליהמניות4רתיקוןסעיף4פא7ג
בותאגידשקוף"יבוא"והתקייםלגביואחדמאלה:

איןביןבעליהמניותבותאגידשקוףשישבאפשרותולבחורבכלשנתמסאת )א(
אופןהמיסוישלו,למעטאחדמאלה:

חברהמשפחתיתכמשמעותהבסעיף4פא,ובלבדשהודיעהלפקידהשומה )1(
בתוך30ימיםממועדרכישתהמניותעלבקשתהכיממועדתחילתשנתהמס
שבהנרכשוהמניותואילךיחולועליההוראותסעיף4פאולאתהיהרשאית

לחזורבהמהודעתהכלעודהיאבעלתמניותבאיגודהמקרקעין;

אגודהשיתופיתחקלאיתכמשמעותהבסעיף2פ,ובלבדשהודיעהבכתב )2(
למנהלבתוך30ימיםממועדהקמתחברתהביתאורכישתהעלבחירתהכי
דינה,מתחילתשנתהמסשבהניתנהההודעהואילך,יהיהכדיןשותפותאולא
יהיהכדיןשותפות,ולאתהיהרשאיתלחזורבהמהודעתהכלעודהיאבעלת

מניותבאיגודהמקרקעין;

איןביןבעליהמניותשלוחברהמשפחתיתאואגודהשיתופיתחקלאית,לפי )ב(
העניין,שנתנההודעהכאמורבפסקתמשנה)א(,ולאחרשמכרהאתמניותיהבאיגוד

המקרקעיןבחרהכידינהיהיהשונהמהאמורבאותההודעה;"ר

תחילה,תחולה
והוראותמעבר

יום5ר - )להלן )2018 בינואר 1( התשע"ח בטבת י"ד ביום זה חוק של תחילתו )א(
התחילה(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתושלסעיף3)ט1()1(לפקודה,כנוסחובחוק )ב(
זה,ביוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(;איןבאמורכדילפגועבדיןהחללפניאותו
מועדעלמשיכתכספיםמחברהעלידיחברהשהיאבעלמניותמהותיכהגדרתובסעיף

88לפקודה,אועלהעמדתנכסלשימושהשלחברהשהיאבעלמניותמהותיכאמורר

חברתמעטיםכמשמעותהבסעיףפ7לפקודהשהוראותסעיף4פלפקודה,כנוסחו )ג(
ערביוםהתחילה)בסעיףזה-סעיף4פהקודם(,חלולגביהלפיהדוחהאחרוןשהגישה
לפיסעיף131לפקודהערביוםהתחילה,יראואותהכחברתביתלפיסעיף4פלפקודה,
כנוסחובחוקזה)בסעיףזה-סעיף4פהחדש(,גםאםלאמתקיימיםבההתנאיםבסעיף

4פ)ב()1(,)2(ו–)5(החדשר

חברתמעטיםכמשמעותהבסעיףפ7לפקודהשהוראותסעיף4פהקודםחלולגביה )ד(
ערביוםהתחילהוהיאלאהגישהדוחלפיסעיף131לפקודהלשניםפ201או2017,
רשאיתלהגישלפקידהשומהבקשה,בתוך0פימיםמיוםפרסומושלחוקזה,שהוראות
סעיף4פהחדשיחולועליה,גםאםלאמתקיימיםבההתנאיםבסעיף4פ)ב()1(,)2(ו–)5(

החדשר

עלאףהאמורבסעיף4פ)ב()7(החדש,חברהשהתאגדהלפנייוםהתחילה,ובדוח )ה(
האחרוןשהגישהלפיסעיף131לפקודהערביוםהתחילהלאביקשהכייחולועליה
הוראותסעיף4פהקודם,רשאיתלהגישבקשהכאמורבתוך0פימיםמיוםפרסומו
שלחוקזה,ויראואותהכחברתביתמיוםההודעהאםהתקיימולגביהשארהתנאים

המנוייםבסעיף4פ)ב(החדשר

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )2(

הוראותחלקה'2,למעטהוראותסעיפים104,104א,104ב)א(עד)ג(ו־104ד ")ד(
עד104ז,לאיחולועלחברהמשפחתיתר"

בסעיף4פא7ג)א()2(לפקודה,בהגדרה"איגודמקרקעין",במקום"ואיןביןבעליהמניות4ר
בותאגידשקוף"יבוא"והתקייםלגביואחדמאלה:

תיקוןסעיף4פא7ג

איןביןבעליהמניותבותאגידשקוףשישבאפשרותולבחורבכלשנתמסאת )א(
אופןהמיסוישלו,למעטאחדמאלה:

חברהמשפחתיתכמשמעותהבסעיף4פא,ובלבדשהודיעהלפקידהשומה )1(
בתוך30ימיםממועדרכישתהמניותעלבקשתהכיממועדתחילתשנתהמס
שבהנרכשוהמניותואילךיחולועליההוראותסעיף4פאולאתהיהרשאית

לחזורבהמהודעתהכלעודהיאבעלתמניותבאיגודהמקרקעין;

אגודהשיתופיתחקלאיתכמשמעותהבסעיף2פ,ובלבדשהודיעהבכתב )2(
למנהלבתוך30ימיםממועדהקמתחברתהביתאורכישתהעלבחירתהכי
דינה,מתחילתשנתהמסשבהניתנהההודעהואילך,יהיהכדיןשותפותאולא
יהיהכדיןשותפות,ולאתהיהרשאיתלחזורבהמהודעתהכלעודהיאבעלת

מניותבאיגודהמקרקעין;

איןביןבעליהמניותשלוחברהמשפחתיתאואגודהשיתופיתחקלאית,לפי )ב(
העניין,שנתנההודעהכאמורבפסקתמשנה)א(,ולאחרשמכרהאתמניותיהבאיגוד

המקרקעיןבחרהכידינהיהיהשונהמהאמורבאותההודעה;"ר

יום5ר - )להלן )2018 בינואר 1( התשע"ח בטבת י"ד ביום זה חוק של תחילתו )א(
התחילה(ר

תחילה,תחולה
והוראותמעבר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתושלסעיף3)ט1()1(לפקודה,כנוסחובחוק )ב(
זה,ביוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(;איןבאמורכדילפגועבדיןהחללפניאותו
מועדעלמשיכתכספיםמחברהעלידיחברהשהיאבעלמניותמהותיכהגדרתובסעיף

88לפקודה,אועלהעמדתנכסלשימושהשלחברהשהיאבעלמניותמהותיכאמורר

חברתמעטיםכמשמעותהבסעיףפ7לפקודהשהוראותסעיף4פלפקודה,כנוסחו )ג(
ערביוםהתחילה)בסעיףזה-סעיף4פהקודם(,חלולגביהלפיהדוחהאחרוןשהגישה
לפיסעיף131לפקודהערביוםהתחילה,יראואותהכחברתביתלפיסעיף4פלפקודה,
כנוסחובחוקזה)בסעיףזה-סעיף4פהחדש(,גםאםלאמתקיימיםבההתנאיםבסעיף

4פ)ב()1(,)2(ו–)5(החדשר

חברתמעטיםכמשמעותהבסעיףפ7לפקודהשהוראותסעיף4פהקודםחלולגביה )ד(
ערביוםהתחילהוהיאלאהגישהדוחלפיסעיף131לפקודהלשניםפ201או2017,
רשאיתלהגישלפקידהשומהבקשה,בתוך0פימיםמיוםפרסומושלחוקזה,שהוראות
סעיף4פהחדשיחולועליה,גםאםלאמתקיימיםבההתנאיםבסעיף4פ)ב()1(,)2(ו–)5(

החדשר

עלאףהאמורבסעיף4פ)ב()7(החדש,חברהשהתאגדהלפנייוםהתחילה,ובדוח )ה(
האחרוןשהגישהלפיסעיף131לפקודהערביוםהתחילהלאביקשהכייחולועליה
הוראותסעיף4פהקודם,רשאיתלהגישבקשהכאמורבתוך0פימיםמיוםפרסומו
שלחוקזה,ויראואותהכחברתביתמיוםההודעהאםהתקיימולגביהשארהתנאים

המנוייםבסעיף4פ)ב(החדשר
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עלאףהאמורבסעיף4פ)ה(החדש,חברתביתרשאיתלהודיעלפקידהשומה, )ו(
בתוך30ימיםמיוםפרסומושלחוקזה,שהיאחוזרתבהמבקשתהלהיחשבחברתבית;

הודיעהכאמור,יראואותהכאילוחדלהלהיותחברתביתמתחילתשנתהמס2017ר

הפסדיםשנצברולחברהשהיתהלחברתביתלפיהוראותסעיףזה,בתקופה )ז(
שהכנסתהלאחושבהלפיסעיף4פהקודם,לאיותרובקיזוזכנגדהכנסתםשלבעלי

מניותיהר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה
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