סעיפים (3ט)(3 ,י)(3 ,ט )1לפקודת מס הכנסה
מרצה :עו"ד שי ארז
משרד עמפלי עריכת דין מיסים
 7בנובמבר 2018
אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ
להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו/או אחרים המסתמכים על מצגת זו.

נושאי המצגת
•

סעיף (3ט) – מיסוי הכנסות רעיוניות בשל הטבות

•

סעיף (3י) – מיסוי הכנסה רעיונית בשל הלוואות מוטבות

•

סעיף (3ט – )1משיכת כספי החברה ע"י בעל מניות מהותי

•

סעיף (3ט – )1שימוש בנכסי החברה ע"י בעל מניות מהותי

סעיף (3ט) לפקודה – מיסוי הכנסות
רעיוניות בשל הטבות

סעיף (3ט) לפקודה
"מימש אדם זכות שקיבל בעבר לרכישת נכס או שירות ,ובעת המימוש היה הפרש בין
המחיר המשתלם כרגיל בעד אותו נכס או שירות לבין המחיר ששילם אותו אדם ,או
קיבל אדם הלוואה ,בין שניתנה לו במישרין או בעקיפין או לאחר לטובתו ,וההלוואה
היא ללא ריבית או בריבית נמוכה משיעור שקבע לענין זה שר האוצר באישור ועדת
הכספים של הכנסת בין דרך כלל ובין לסוגי הלוואות או להלוואות למטרות שונות,
יראו את ההפרש -
(א) בזכות או בהלוואה שניתנו בקשר ליחסי עובד ומעביד  -כהכנסת עבודה;
(ב) בזכות או בהלוואה שקיבל אדם ממי שהוא מספק לו שירותים  -כהכנסה לפי סעיף
 )1(2זולת אם הוכיח שניתנו ללא קשר עם השירותים שסיפק;
(ג) בזכות או בהלוואה שפסקאות משנה (א) או (ב) אינן חלות עליה שקיבל בעל
שליטה ,או קרובו ,מחברה שבשליטתו  -כהכנסה לפי סעיף ";)4(2

סעיף (3ט) לפקודה – הגדרות רלוונטיות
"קרוב"  -בן-זוג ,אח ,אחות ,הורה ,הורי הורה ,צאצא וצאצאי בן-הזוג ,ובן-זוגו
של כל אחד מאלה;
"בעל שליטה"  -מי שמחזיק או זכאי לרכוש ,במישרין או בעקיפין ,לבדו או
ביחד עם קרובו ,אחד מאלה:
( 5% )1לפחות מהון המניות שהוצא;
( 5% )2לפחות מכוח ההצבעה בחברה;
( )3זכות לקבל  5%לפחות מרווחי החברה או מנכסיה בעת פירוק;
( )4זכות למנות מנהל.

אופציות לבעלי שליטה
•
•
•
•

•

סעיף  102לפקודה מהווה הסדר בלעדי להקצאת אופציות ומניות לעובדים,
למעט עובדים שהם בעלי שליטה בחברה.
הקצאת אופציות לבעלי שליטה מוסדרת בסעיף (3ט) לפקודה.
לכאורה קיימת דחיית מס – החיוב במס יחול במועד המימוש.
פסק דין יאיר דר (ע"א  – )7034/99דחיית המס למועד המימוש תחול לגבי
אופציה שאינה סחירה ,ואשר קיים קושי לקבוע את שוויה של טובת ההנאה
במועד ההקצאה .לעומת זאת ,לגבי אופציה סחירה נקבע ,כי אין להחיל עליה
את דחיית המס הקבועה בסעיף ,אלא יש למסותה ככל טובת הנאה אחרת
שוות כסף – במועד שבו ניתנה לעובד ובהתאם לסעיף  2לפקודה.
לפי בקשת הנישום ניתן לחשב את המס כאילו שההכנסה מהפרש המחיר בגין
הזכות התקבלה על פני השנים שמיום מתן הזכות ועד למימושה ,אך לא יותר
משש שנים המסתיימות בשנת המימוש.

הלוואות מוטבות

•
•
•
•

סעיף (3ט) דן גם בהלוואה בתנאים מועדפים ,שניתנה לעובד ,לספק או
לבעל שליטה בתנאים מועדפים.
תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור הריבית) ,התשמ"ה –  - 1985שיעור
הריבית הרלוונטי לצורך סעיף (3ט).
תקנה (2א) – הכלל הוא ששיעור הריבית הוא ( 3.48%נכון לשנת .)2018
תקנה (2ב) – אם מתקיימים התנאים הבאים ,שיעור הריבית יהיה שיעור
עליית המדד בלבד:
 .1ההלוואה ניתנה לעובד בחבר בני אדם;
 .2העובד אינו בעל שליטה בחבר בני האדם;
 .3יתרת קרן ההלוואות של העובד בחבר בני האדם אינה עולה על
.₪ 7,680

הלוואות מוטבות  -המשך
"הלוואה"  -לרבות כל חוב; למעט אחת מאלה:
( )1ההלוואה שהיא עסקה בין-לאומית ובין הצדדים להלוואה מתקיימים
יחסים מיוחדים .הלוואה כזו מטופלת במסגרת סעיף 85א;
( )2הלוואה שהייתה "נכס קבוע" לפי חוק התיאומים;
( )3הלוואה שקיבל בעל שליטה שהוא חבר בני אדם ,למעט חברה
משפחתית;

"ריבית"  -לרבות הפרשי הצמדה.

הכנסה רעיונית לבעל שליטה שעובד בחברה
• הכנסה רעיונית הנזקפת לבעל שליטה שהוא גם עובד בחברה – האם היא
הכנסת עבודה או דיבידנד? דיון נוסף מינץ וזילברשטיין (ע"א – )3962/93
בהערת אגב נאמר שהלוואה ללא ריבית הניתנת על-ידי חברה לבעלי
שליטה בה בתור שכאלה ,היא למעשה דיבידנד ויש לראותה כדיבידנד
לצורכי מס .עם זאת ,יש לבחון האם אכן ההכנסה הרעיונית עונה על
הקריטריונים לחלוקת דיבידנד (למשל אם יש מספיק עודפים לחלוקה).

סעיף (3י) לפקודה – מיסוי הכנסה רעיונית
בשל הלוואות מוטבות

סעיף (3י) לפקודה
"אדם שנתן הלוואה שנרשמה בפנקסי חשבונות שנוהלו לגבי הכנסה שלגביה היו
חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה או חבר בני אדם שנתן הלוואה,
וההלוואה היא בלא ריבית או בריבית נמוכה משיעור שקבע לעניין זה שר האוצר,
באישור ועדת הכספים של הכנסת ,יראו את הפרש הריבית כהכנסה לפי סעיף )4(2
בידי נותן ההלוואה ובלבד שמתקיימים יחסים מיוחדים בין נותן ההלוואה לבין מקבל
ההלוואה;"
הסעיף חל על אחד מהנישומים הבאים ,שנתן הלוואה ללא ריבית או בריבית נמוכה,
אם קיימים יחסים מיוחדים בינו לבין מקבל ההלוואה:
• חבר בני אדם.
• מי שאינו חבר בני אדם ,אשר עליו לנהל ספרים לפי שיטת החשבונאות הכפולה.

סעיף (3י) לפקודה – הגדרות רלוונטיות
• "יחסים מיוחדים"  -לרבות יחסים שבין אדם לקרובו ,וכן שליטה של צד אחד
להלוואה במשנהו ,או שליטה של אדם אחד בצדדים להלוואה ,במישרין או
בעקיפין ,לבד או יחד עם אחר;
• "יחד עם אחר"  -יחד עם קרובו וכן יחד עם מי שאינו קרובו ,אם הם תושבי
ישראל ויש ביניהם שיתוף פעולה דרך קבע על פי הסכם בענינים מהותיים
של החברה ,במישרין או בעקיפין;
• "שליטה"  -החזקה ,במישרין או בעקיפין ,ב 5%-או יותר ,באחד או יותר
מאמצעי השליטה ,ביום אחד לפחות בשנת המס.
• "קרוב"  -בן-זוג ,אח ,אחות ,הורה ,הורי הורה ,צאצא וצאצאי בן-הזוג ,ובן-
זוגו של כל אחד מאלה;

הלוואות שעליהן לא יחול סעיף (3י)
.1
.2
.3

.4
.5

הלוואה שסעיף (3ט) חל עליה.
חוב של לקוחות או חוב של ספקים בשל שירותים או נכסים (הסעיף יחול
לגבי חוב של לקוחות וספקים שאינו בשל שירותים או נכסים).
הלוואה שנתן מוסד ציבורי ,כהגדרתו בסעיף  )2(9לפקודה לשם מטרתו
הציבורית.
הלוואה שהיא עסקה בין לאומית כמשמעותה בסעיף 85א לפקודה.
הלוואה שאינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית ,שנתן חבר בני
אדם לחבר בני אדם שבשליטתו כנגד שטר הון שהונפק לתקופה של 5
שנים לפחות ,ובלבד שההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום התקופה
האמורה ופירעונה נידחה בפני התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת
עודפי הרכוש בפירוק.

הלוואות שעליהן לא יחול סעיף (3י)  -המשך
"שליטה" לעניין זה מוגדרת כ 25%-לפחות מכוח ההצבעה או מהזכות
רווחים ,במישרין או בעקיפין ,ביום אחד לפחות בשנת המס.
במקרה שניתן שטר הון כאמור לעיל בסעיף א' ,לתקופה של חמש שנים
לפחות ובטרם הסתיימה תקופת  5השנים ,שונו תנאי שטר ההון או
ששטר ההון נפרע ,יש להחיל את הוראות סעיף (3י) על ההלוואה ,וזאת
החל מיום הנפקת שטר ההון.
 .6שטרי הון שהיו "נכס קבוע" לפי חוק התאומים.
 .7הלוואה שניתנה עד יום  31.12.2007ע"י נישום שלא היה חייב לנהל
ספרים לפי שיטת החשבונאות הכפולה ,והוראות פרק ב' לחוק התיאומים
חלו עליה.

שיעור הריבית לעניין סעיף (3י)
תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף (3י)) התשמ"ו1986-
הכלל הוא ששיעור הריבית הוא  75%משיעור העלות הממוצעת לאשראי
הלא צמוד במשק –  ,2.61%נכון לשנת  .2018לכלל זה נקבעו שלושה
חריגים:
 .1הלוואה שניתנה באחד מהמטבעות הבאים – דולר ארה"ב ,דולר קנדי,
דולר אוסטרלי ,אירו ,לירה שטרלינג ,פרנק שוויצרי ,רנד דרום אפריקאי ,ין
יפני  -שיעור הריבית יהיה שיעור השינוי בשער החליפין של אותו מטבע
חוץ בתוספת ריבית בשיעור .3%
חוזר מ"ה  - 13/2018שיעור זה חל רק על הלוואות שניתנו במט"ח
כאמור ולא על הלוואות שקליות הצמודות לשער המט"ח.

שיעור הריבית לעניין סעיף (3י)  -המשך
 .2הלוואת  - back to backבגין הלוואה שניתנה ומומנה באמצעות הלוואה
אחרת ,יחול השיעור שנקבע לצורך ההלוואה האחרת ,ובלבד שיחולו כל
התנאים הבאים:
• ההלוואה שניתנה הינה בתנאים זהים להלוואה שהתקבלה לעניין מועדי
הסילוק של הקרן ושל הריבית ,שיעור הריבית החל עליה והמטבע בה
היא נתנה.
• סכום ההלוואה האחרת שהתקבלה שווה או עולה על סכום ההלוואה
שניתנה.
• ההלוואה האחרת התקבלה עד  14ימים לפני או אחרי ההלוואה שניתנה.
• ההלוואה האחרת שהתקבלה לא נתקבלה מ"קרוב" כהגדרתו בסעיף 88
לפקודה.

שיעור הריבית לעניין סעיף (3י)  -המשך
• לעניין זה" ,קרוב":
א -בן זוג ,אח ,אחות ,הורה ,הורה הורה ,צאצא וצאצא של בן זוג ,ובן
זוגו של כל אחד מאלה;
ב -צאצא של אח או של אחות ,ואח או אחות של הורה;
ג -חבר-בני-אדם שבהחזקת אדם או קרובו ,אדם המחזיק בו וחבר-
בני-אדם המוחזק בידי אדם המחזיק בו; לענין הגדרה זו" ,החזקה"
 במישרין או בעקיפין ,לבד או יחד עם אחר ,ב 25%-לפחות באחדאו יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה;
ד -נאמן כהגדרתו בסעיף 75ג ,לגבי היוצר בנאמנות תושבי ישראל או
בנאמנות הדירה וכן נאמן לגבי נהנה בנאמנות נהנה תושב חוץ או
בנאמנות לפי צוואה;

שיעור הריבית לעניין סעיף (3י)  -המשך
 .3הלוואה שנתן מוסד כספי – על הלוואה שנתן מוסד כספי במהלך העסקים
הרגיל לחברה שבשליטתו או לחברה אחות ,יהיה שיעור הריבית שבו היה
מקובל באותו מוסד כספי לתת הלוואות בעת מתן ההלוואה.

סעיף (3ט )1לפקודה – משיכת כספי
החברה ע"י בעל מניות מהותי

משיכות בעלים – הדין על חקיקת סעיף (3ט)1
עד לחקיקת הסעיף ,שרר ויכוח מתמיד בשאלה האם משיכת בעלים היא
הלוואה שנטל בעל המניות מהחברה או הכנסה ששולמה לו.
תנאים לכך שמשיכת בעלים תיחשב להלוואה:
תנאי ראשון – רישום חשבונאי בספרי החברה
פס"ד מנשה גנן (עמ"ה :)133/97
"טענה בעלמא ,בדבר הלוואה שנטל מנהל בחברה מחשבונה של זו ,אינה
יכולה להישמע בלא שתהא מגובה ברישומה של אותה הלוואה בספרי
החברה".
פס"ד כרובי (עמ"ה :)1108/00
"אין צריך לומר כי כל העברה ,התחיבות ,הלוואה וכל פעילות עסקית
כיוצא באלה ,צריכה היתה ביטוי במאזני החברות הרלוונטיות"...

משיכות בעלים – הדין על חקיקת סעיף (3ט - )1המשך
תנאי שני – חתימת הסכם הלוואה ,וביצוע החזרים על פיו
פס"ד שמואל (עמ"ה :)171/97
"השאלה המכרעת בדיון דנא היא ,האם הוכח קיומה של חובת המושך להשיב
את כספי המשיכה ,והאם הוחזרו אלה בפועל ...מחויבות זו יכול הנישום
להוכיח ,אם באמצעות מסמך בכתב בו מעוגנות זכויות וחובות הצדדים
להלוואה ומועדי פרעונה; אם על ידי הצגת בטוחות או ,מנגנון הצמדה וריבית
שנקבעו בין הצדדים; ואם על ידי הצבעה על תשלומים שבוצעו על חשבון
החוב".
פס"ד חזן (ע"א :)10398/03+9412/03
"הלוואה זו עוגנה בהסכם מפורש ובו התחייבות חזן עמי להחזיר את הכספים
לחברת חזן .כמו כן ,הסכומים נרשמו כהלוואה בספרי חברת חזן .בנוסף ,חזן
עמי שילם ריבית על הלוואה זו...העובדה כי חזן אריה החזיר את המשיכות
שהוא משך מחברת חזן ,והעובדה כי בשומת חברת חזן קיבל פקיד השומה כי
אכן מדובר בהלוואה ,הן ראיות נסיבתיות שמחזקות את המסקנה כי אכן מדובר
בהלוואה"...

משיכות בעלים – הדין על חקיקת סעיף (3ט - )1המשך
תנאי שלישי – תקופת משיכה משמעותית
• פס"ד כרובי – משיכות הכספים החלו בשנת  1991ונמשכו עד שנת .1997
"אין לקבוע סיווגה של יתרת חוב כאמור ,כהכנסה חייבת ,עד שלא
חלפו שנים מספר מיום צמיחתה ,ועד שלא הובהר חד משמעית כי על
אף חלוף הזמן ,לא נפרעה"
• פס"ד שמואל – המשיכות החלו בשנת  1989ונמשכו עד שנת .1995
• פס"ד בלייכר (עמ"ה  – )747/05המשיכות החלו בשנת  1995ונמשכו עד
שנת .2004
• פס"ד שריג (ע"מ  – )414/10המשיכות החלו בשנת  2003ונמשכו עד שנת
.2010

סעיף (3ט – )1סיווג ההכנסה ממשיכת כספים ע"י הבעלים

יראו משיכה מחברה ,במועד החיוב ,כהכנסתו של בעל המניות המהותי -
 .1מדיבידנד ,אם היו רווחים בחברה ובהתאם לחלקו בהם;
 .2במשיכה שחלופה  1אינה חלה עליה ,אם מתקיימים יחסי עובד מעביד -
כהכנסת עבודה;
 .3במשיכה שחלופה  2אינה חלה עליה  -כהכנסה מעסק או ממשלח יד;
חלופות  2ו 3-לא יחולו כאשר בעל המניות הוא חברה שאינה "שקופה".

מהי "משיכה של כספים מחברה"

"משיכה של כספים מחברה"  -לרבות כל אחד מהמפורטים להלן,
 .1הלוואה ,לרבות השאלה או כל חוב אחר;
 .2ערבון או בטוחה שהחברה העמידה לטובת בעל המניות המהותי ,לרבות
מזומנים ,ניירות ערך ופקדונות .לדוגמא ,אם חברה שעבדה פיקדון בנקאי
לטובת חוב של בעל המניות ,ייחשב סכום הפיקדון המשועבד כמשיכה
של כספים מהחברה.
הוראת ביצוע  - 7/2017אם החברה לא העמידה נכס ספציפי כערובה,
אלא מדובר בערבות כללית ,לא תחשב העמדת הערובה הכללית
כמשיכת כספים.

מהי "משיכה של כספים מחברה"  -המשך

חריג  -לא יראו כמשיכה של כספים מחברה סכום משיכות מצטבר ,שלא עלה
ביום כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס שלפניה ,על .₪ 100,000
חוזר  – 7/2017אם סכום המשיכה עלה על  ,₪ 100,000יראו את כל סכום
המשיכה כמשיכת כספים .יובהר ,כי יש לצרף יחד את סכום המשיכות שנעשו
על ידי בעל המניות המהותי וקרובו מאותה חברה .על משיכות מתחת ל-
 ₪ 100,000יחול הדין שלפני חקיקת סעיף (3ט.)1
חוזר  – 7/2017לא יראו כמשיכה של כספים גם את הבאים:
 .1סכומים שנמשכו אך חויבו במס במועד מוקדם יותר ,למשל ,משכורת או
דיבידנד שהוטל בגינם מס לפני שנמשכו בפועל.
 .2משיכה מחברה משפחתית שהייתה בסטטוס זה מיום היווסדה ,ומקור
המשיכה ברווחים שמוסו בידי הנישום המייצג.

משיכה בעקיפין
•
•

•
•

משיכה יכולה להיות גם בעקיפין – משיכה מחברה בת ולא ישירות מהחברה
המוחזקת ,או הלוואה לחברה אחות או לשותפות בה שותף בעל המניות המהותי.
חריג לעניין משיכה בעקיפין – משיכה בעקיפין בדמות הלוואה שניתנה לחברה
אחרת לא תיחשב ל"משיכה של כספים מחברה" ,ובלבד שההלוואה משמשת
לתכלית כלכלית בחברה המקבלת ,וכן בלבד שהחברה המקבלת אינה "חברה
שקופה" (חברה משפחתית ,חברת בית) ,למעט "חברה שקופה" אם כל בעלי
הזכויות בה הן חברות "רגילות" שאינן שקופות.
חוזר  – 7/2017כדי להיכנס לחריג ,יש להציג הסכם הלוואה הקובע שיעורי ריבית,
מועדי תשלום ומתן בטחונות על ידי הלווה.
"תכלית כלכלית"  -ההלוואה משמשת לצרכי החברה ולא לצרכי בעל המניות .אם
ההלוואה נלקחה לטובת החזר חוב של החברה הלווה לצד ג' ,שאלו לא היה
מוחזר בסמוך למועד לקיחתה הייתה ממומשת ערבות אישית שניתנה על ידי בעל
המניות בחברה הלווה ,הרי שמדובר בהלוואה המשמשת את צרכיו של בעל
המניות בה.

הגדרות נוספות – משיכת כספים
• "בעל מניות מהותי"  -מי שמחזיק ,במישרין או בעקיפין ,לבדו או יחד עם
אחר ,ב 10%-לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה
בחבר-בני-אדם;
• "מועד החיוב"  -בתום שנת המס שלאחר שנת המס שבה נמשכו.
• כלומר ,אם נמשכו כספים במהלך שנת  ,2017אז מועד החיוב במס בגינם
(כדיבידנד ,משכורת או הכנסה מעסק ,לפי העניין) יהיה ב 31 -בדצמבר
.2018

החזרת כספים ומשיכתם מחדש
• על כספים שנמשכו והושבו לחברה עד מועד החיוב לא יוטל מס ,אך אם
הם נמשכו מחדש בתוך שנתיים מהמועד שבו הושבו ,יראו אותם ,עד גובה
הסכום שנמשך מחדש כאילו לא הושבו ,ואירוע המס ייקבע לפי מועד
המשיכה המקורי.
• הוראת ביצוע  - 7/2017ייחוס השבה למשיכה מסוימת יעשה לפי שיטת
 - FIFOכל השבה תיוחס ראשית לכסף שנמשך מוקדם יותר בזמן.
• הוראת ביצוע  – 7/2017אם כספים הוחזרו ונמשכו מחדש תוך שנתיים,
וכבר הוגש דו"ח מס לשנה בה חל מועד החיוב (מועד המשיכה הראשונה),
יש להגיש תיקון של הדו"ח ,גם אם נעשתה שומה לגביו.
• אם כספים נמשכו מחדש באופן חד-פעמי ,והוחזרו בתוך  60ימים ,לא יראו
בכך כמשיכה מחדש.

החזרת כספים ומשיכתם מחדש  -דוגמאות
תאריך

סכום המשיכה

31.3.2017

1,200,000

31.12.2018

()100,000

31.12.2019

100,000

• ההכנסה בשנת  2018ממשיכה היא .₪ 1,200,000

החזרת כספים ומשיכתם מחדש  -דוגמאות
תאריך

סכום המשיכה

31.3.2017

1,200,000

1.3.2018

()100,000

30.4.2020

100,000

• ההכנסה בשנת  2018ממשיכה היא .₪ 1,100,000
• ההכנסה בשנת  2021ממשיכה היא .₪ 100,000

חישוב ההכנסה
נמשכו מהחברה כספים ,יראו כהכנסה במועד החיוב את סכום משיכת
הכספים בניכוי הסכומים הבאים ,כשהם בערכי מועד החיוב:
 .1יתרת זכות של בעל המניות המהותי שביצע את המשיכה ,בדו"ח הכספי
של החברה ,לרבות שטר הון לתקופה של עד חמש שנים;
תנאי לניכוי יתרת זכות הוא שהיתרה לא נפרעה בתוך  18חודשים
מהמועד שבו נוכתה .אם נפרעה בתקופה הנ"ל ,יראו אותה כאילו לא
נוכתה במועד החיוב.
חוזר  - 7/2017פירעון יתרת הזכות לאחר  18חודשים כאמור לעיל
יחשב כמשיכה חדשה.
 .2סכום הלוואה שנטלה החברה מתאגיד בנקאי בלבד ,לתקופה של
שנתיים לפחות ,אשר הועבר בתוך  60ימים לידי בעל המניות המהותי,
ובעל המניות המהותי הוא שנושא בכל עלויות ההלוואה ,ובלבד
שהחברה לא העמידה ערובה כנגד אותה הלוואה;

חישוב ההכנסה  -דוגמא
מאזן חברה ליום  31בדצמבר :2017
מזומן

1,000,000

זכאים אחרים

799,900

חייבים (בעל מניות –
משיכה באוגוסט
)2017

2,000,000

שטר הון לפרעון עד
חמש שנים

1,200,000

הון מניות

100

עודפים

1,000,000

חישוב ההכנסה – המשך דוגמא
• בשנת  2018יש הכנסה מדיבידנד של .₪ 800,000
• אם מתוך שטר ההון נפרעו  ₪ 300,000ב ,30.6.2020 -בשנת  2018יש
הכנסה מדיבידנד של  ₪ 1,000,000והכנסת עבודה (אם חלים יחסי עובד-
מעביד) או הכנסה מעסק של .₪ 100,000
• אם מתוך שטר ההון נפרעו  ₪ 300,000ב ,1.7.2020 -בשנת  2018יש
הכנסה מדיבידנד של  ₪ 800,000והכנסה נוספת של  ₪ 300,000בשנת
.2021

הכנסה רעיונית בגין שימוש
בכספים עד למועד החיוב
הוראות הסעיפים (3ט) ו(3-י) לפקודה יחולו על משיכה של כספים מחברה
מיום  1.1.2017ועד למועד החיוב .כלומר ,מיום  1.1.2017ועד למועד
החיוב יחויב בעל המניות בהכנסה על הפרש הריבית.

הוראות מעבר – משיכת כספים
• סעיף (3ט )1לא יחול על יתרות של משיכות כספים המופיעים במאזן
החברה ליום  31בדצמבר  ,2016ובלבד שהכספים הושבו לחברה עד ליום
 31בדצמבר  .2017על כספים שלא הושבו עד ליום  31בדצמבר 2017
יחול סעיף (3ט )1ומועד החיוב בגינם יהיה  31בדצמבר .2017
• על יתרת משיכות נכון ל 31 -בדצמבר  ,2016שמקורה במשיכות שנעשו
לפני  1בינואר  ,2013יחול הדין שחל ערב תחילת סעיף (3ט.)1

סעיף (3ט )1לפקודה – שימוש בנכסי
החברה ע"י בעל מניות מהותי

מהו "נכס"?
"נכס"  -כל אחד מאלה:
 .1דירה שעיקר השימוש בה הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות
המהותי ,ולרבות תכולתה;
• "דירה" היא כהגדרתה בסעיף  1לחוק המכר (דירות) ,התשל"ג- 1973-
"חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים ,לעסק או לכל צורך אחר".
• הגדרה זו שונה מהגדרת "דירת מגורים" בסעיף  1לחוק מיסוי מקרקעין
– "דירה או חלק מדירה ,שבנייתה נסתיימה והיא בבעלותו או בחכירתו
של יחיד ,ומשמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה ,למעט
דירה המהווה מלאי עסקי לענין מס הכנסה;"

מהו "נכס"  -המשך
חוזר – 7/2017
• "דירה" היא גם בישראל וגם בחו"ל.
• אם הדירה משמשת גם לצרכיו הפרטיים של בעל המניות וגם לשימושים
אחרים ,יראו כדירה ש 51%-משטחה משמש לצרכיו הפרטיים של בעל
המניות כנכס שעיקר השימוש בו הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות.
• דירה המשמשת את בעל המניות וקרוביו כדירת נופש בארץ או בחוץ
לארץ ,ועומדת ריקה ברוב ימות השנה ,עדיין תחשב כדירה שעיקר
השימוש בה הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות.

מהו "נכס"  -המשך
 .2חפצי אמנות או תכשיטים;
 .3כלי טיס וכלי שיט שעיקר השימוש בהם הוא לצרכיו הפרטיים של בעל
המניות המהותי;
 .4נכס אחר שקבע שר האוצר לעניין זה ,בצו ,באישור ועדת הכספים של
הכנסת .בינתיים טרם נקבע נכס כנ"ל.
חוזר " – 7/2017נכס" יכול להוות גם מלאי עסקי.

סיווג הכנסה מהעמדת
נכס לרשות בעל המניות
יראו העמדת נכס לרשות בעל המניות המהותי ,במועד החיוב ,כהכנסתו של
בעל המניות המהותי -
 .1מדיבידנד ,אם היו רווחים בחברה ובהתאם לחלקו בהם;
 .2אם חלופה  1אינה חלה ,ומתקיימים יחסי עובד מעביד  -כהכנסת עבודה;
 .3אם חלופה  2אינה חלה  -כהכנסה מעסק או ממשלח יד;
חלופות  2ו 3-לא יחולו כאשר בעל המניות הוא חברה שאינה "שקופה".

מועד החיוב
• "מועד החיוב"  -בתום שנת המס שבה הועמד הנכס לשימוש בעל המניות,
ובתום כל שנה לאחר מכן עד למועד שבו הושב הנכס לחברה ,אם הושב
(כלומר בעל המניות המהותי או קרובו הפסיקו את השימוש בדירה
והחברה החלה לעשות שימוש בדירה לטובתה או נמכרה הדירה על ידי
החברה).
• חוזר  – 7/2017למרות לשון ההגדרה בסעיף ,אין הכוונה לחייב במס
בשנים הבאות סכומים שחויבו כבר במס בשנים קודמות ,אלא רק את
השינוי שחל בעלות הנכס או שינוי ביתרת הזכות וההלוואה .בהתאם לכך,
עלות הנכס שחויבה במס בשנה הראשונה תחשב לצורכי מס כיתרת זכות
בשנה שלאחריה.

החזרת נכס לחברה ושימוש
בו מחדש ע"י בעל המניות
• על נכס שהועמד לרשות בעל המניות המהותי והושב לחברה עד מועד
החיוב לא יוטל מס ,אך אם הועמד לשימושו מחדש בתוך שלוש שנים
מהמועד שבו הושב ,יראו אותו כאילו לא הושב ,ואירוע המס ייקבע לפי
מועד ההעמדה הראשונה לשימוש.
• חוזר  – 7/2017אם נכס הוחזר והועמד לשימוש מחדש תוך שלוש שנים,
וכבר הוגש דו"ח מס לשנה בה חל מועד החיוב (מועד ההעמדה הראשונה
לשימוש) ,יש להגיש תיקון של הדו"ח ,גם אם נעשתה שומה לגביו.

חישוב ההכנסה
אם הועמד נכס לשימוש בעל המניות המהותי ,יראו כהכנסתו במועד החיוב
את עלות הנכס בניכוי יתרות זכות והלוואות ,כשהן בערכי מועד החיוב.
• "עלות הנכס" – הגבוה מבין הבאים:
 .1שווי הרכישה וההוצאות המותרות בניכוי לפי חוק מיסוי מקרקעין
(השבחות ,אגרות והיטלים ,מס רכישה ,שכ"ט יועצים וכו') ,ללא ניכוי
פחת – רלוונטי רק אם מדובר בדירה.
 .2עלות הנכס בדו"ח הכספי של החברה ,ללא ניכוי פחת ,ובתוספת
עלות התכולה של הבית ששולמה על ידי החברה.

חישוב ההכנסה  -המשך
• בניכוי:
 .1יתרת זכות של בעל המניות המהותי אשר הנכס הועמד לשימושו,
בדו"ח הכספי של החברה ,לרבות שטר הון לתקופה של עד חמש
שנים;
תנאי לניכוי יתרת זכות הוא שהיתרה לא נפרעה בתוך  18חודשים
מהמועד שבו נוכתה .אם נפרעה בתקופה הנ"ל ,יראו אותה כאילו לא
נוכתה במועד החיוב.
 .2בנכס שהוא דירה  -יתרת הלוואה מתאגיד בנקאי בלבד שכנגדה
שעבוד קבוע של הדירה ,אם השעבוד הוא לתקופה של שלוש שנים
לפחות ,שמוטל על אותה דירה;

הכנסה רעיונית בגין שימוש
בנכסים עד למועד החיוב
• בגין השימוש בנכס מ 1.1.2017-ועד להשבתו לחברה (אם הושב לחברה)
תיזקף לבעל המניות הכנסה בגין "שווי שימוש" ,לפי הגבוה מבין הבאים:
 .1שווי השוק בגין השימוש בנכס;
 .2השיעור שנקבע לפי סעיף (3ט)( )1לעניין הלוואה ,כשהוא מוכפל
בעלות הנכס.
• והכול בניכוי תשלומים בגין השימוש בנכס ששילם בעל המניות לחברה.
• הסכום ייחשב להכנסה לפי סעיף  )2(2לפקודה (אם מתקיימים יחסי עובד-
מעביד) או  )10(2לפקודה (במקרים אחרים) ,ויחולו עליה שיעורי מס שולי.

הכנסה רעיונית בגין שימוש בנכסים  -דוגמא
מאזן חברה ליום  31בדצמבר :2017
מזומן

1,000,000

זכאים אחרים

773,900

דירה (עלות בניכוי
פחת)

1,974,000

יתרת זכות

1,200,000

הון מניות

100

עודפים

1,000,000

הכנסה רעיונית בגין שימוש בנכסים – המשך דוגמא
הדירה נרכשה תמורת  .₪ 2,000,000הועמדה לשימוש בעל המניות החל מ.1.10.2017 -
שווי השוק של דמי השכירות –  ;₪ 6,000דמי השכירות ששולמו ע"י בעל המניות – .₪ 4,000
הכנסה לשנת :2017
• הכנסה במועד החיוב – ( ₪ 800,000עלות של  2,000,000בניכוי יתרת זכות של
 .)1,200,000ההכנסה היא הכנסה מדיבידנד.
• הכנסה בגין שווי שימוש בדירה במהלך  ,2017הגבוה מבין הבאים:
 3 * ₪ 6,000 .1חודשים = .₪ 18,000
( 3.41% * 2,000,0000 .2ריבית (3ט)) *  3חודשים (מתוך  12חודשים) = .₪ 17,050
בניכוי – דמי השכירות ששולמו ע"י בעל המניות –  * ₪ 4,000( ₪ 12,000שלושה חודשים).
הכנסה בגין שווי שימוש בדירה במהלך .₪ 6,000 = 2017

הכנסה רעיונית בגין שימוש בנכסים – המשך דוגמא
מאזן חברה ליום  31בדצמבר :2018
מזומן

1,048,000

זכאים אחרים

773,900

דירה (עלות בניכוי
פחת)

1,948,000

יתרת זכות

2,000,000

הון מניות

100

עודפים

222,000

הכנסה רעיונית בגין שימוש בנכסים – המשך דוגמא
הכנסה לשנת :2018
• הכנסה במועד החיוב – אפס ( 2מיליון משני הצדדים).
• הכנסה בגין שווי שימוש בדירה במהלך  ,2018הגבוה מבין הבאים:
 12 * ₪ 6,000 .1חודשים = .₪ 72,000
( 3.48% * 2,000,0000 .2ריבית (3ט)) = .₪ 69,600
בניכוי – דמי השכירות ששולמו ע"י בעל המניות – * ₪ 4,000( ₪ 48,000
 12חודשים).
הכנסה בגין שווי שימוש בדירה במהלך .₪ 24,000 = 2018

הכנסה רעיונית בגין שימוש בנכסים – המשך דוגמא
מאזן ל ,31.12.2018 -בהנחה שנעשה שיפוץ בדירה בעלות של :₪ 300,000
מזומן

748,000

זכאים אחרים

773,900

דירה (עלות בניכוי
פחת)

2,248,000

יתרת זכות

2,000,000

הון מניות

100

עודפים

222,000

הכנסה רעיונית בגין שימוש בנכסים – המשך דוגמא
הכנסה לשנת :2018
• הכנסה במועד החיוב – ( ₪ 300,000עלות של  2,300,000בניכוי יתרת זכות
של  .)2,000,000מתוך ההכנסה  222,000הם דיבידנד והשאר הכנסת
עבודה/עסק ,לפי העניין.
• הכנסה בגין שווי שימוש בדירה במהלך  ,2018הגבוה מבין הבאים:
( ₪ 6,500 .1שווי שוק של שימוש בדירה המשופצת) *  12חודשים = 78,000
.₪
( 3.48% * 2,300,0000 .2ריבית (3ט)) *  12חודשים = .₪ 80,040
• בניכוי – דמי השכירות ששולמו ע"י בעל המניות – 12 * ₪ 4,000( ₪ 48,000
חודשים).
• הכנסה בגין שווי שימוש בדירה במהלך .₪ 32,040 = 2018

הוראות מעבר –
דירה שהועמדה לשימוש בעל המניות
בעל המניות רשאי לעשות כלהלן:
 .1להשיב את הדירה לחברה עד  ,31.12.2018ואז לא יחולו עליו הוראות
סעיף (3ט )1לפקודה .בגין השימוש בדירה מיום  1.1.2017ועד יום ההשבה
תיזקף לו הכנסה בגין שווי השימוש בדירה (ראו שקף ;)46
 .2להמשיך ולהשתמש בדירה ,ומועד החיוב יהיה  31.12.2018ובכל סוף שנה
לאחר מכן (אם חל שינוי בשווי הנכס).
 .3אם הדירה הועמדה לשימושו של בעל המניות לפני  - 1.1.2017להעביר את
הדירה לבעלות בעל המניות עד .31.12.2018

הוראות מעבר –
העברת דירה לבעלות בעל המניות
• בגין ההעברה לבעל המניות לא יחול מס רכישה.
• לבעל המניות תיזקף הכנסת דיבידנד ,הכנסת עבודה או הכנסה מעסק.
• ההכנסה תהיה בגובה יתרת שווי הרכישה (כלומר ,בניכוי פחת) של הדירה,
בניכוי:
 .1יתרת זכות של בעל המניות המהותי אשר הנכס הועמד לשימושו ,בדו"ח
הכספי של החברה ,לרבות שטר הון לתקופה של עד חמש שנים;
תנאי לניכוי יתרת זכות הוא שהיתרה לא נפרעה בתוך  18חודשים
מהמועד שבו נוכתה .אם נפרעה בתקופה הנ"ל ,יראו אותה כאילו לא
נוכתה במועד החיוב.
 .2יתרת הלוואה מתאגיד בנקאי בלבד שכנגדה שעבוד קבוע של הדירה,
אם השעבוד הוא לתקופה של שלוש שנים לפחות ,שמוטל על אותה
דירה;

הוראות מעבר – המשך
מס שבח במכירת הדירה שהועברה לבעל המניות
בעל המניות יכול לבחור לדחות את מס השבח בגין העברת הדירה ,או
לשלם אותו.
חישוב מס שבח  -כללי
שווי מכירה (תמורה/שווי שוק נכון ליום המכירה)
פחות – יתרת שווי הרכישה (שווי הרכישה והניכויים ,בניכוי פחת)
שבח
פחות  -סכום אינפלציוני (יתרת שווי הרכישה מתואמת למדד)
שבח ריאלי

XXX
()XXX
XXX
()XXX
XXX

הוראות מעבר – המשך
מס שבח במכירת הדירה שהועברה לבעל המניות
ככלל ,במכירת דירת מגורים חלים שלושה משטרי מס חלופיים:
 .1פטור ממס שבח לפי פרק חמישי ( 1במכירת דירה יחידה ,במכירת דירת
ירושה וכו').
במכירת הדירה שהועברה לבעל המניות המהותי ,לא יחול פטור ממס שבח
לפי פרק חמישי .1
חוזר  - 8/2017שלילת הפטור לפי פרק חמישי " 1עוקבת" אחרי הדירה
ותחול גם אם הדירה עברה במתנה או בירושה ,וגם אם השתנה אופייה
המקורי כתוצאה מהריסה ובנייה מחדש ,בעסקת תמ"א  38או פינוי בינוי.
 .2אם אין זכאות לפטור מלא  -פטור חלקי ממס שבח ("פיצול מוטב").
במכירת הדירה שהועברה לבעל המניות המהותי לא יחול גם פיצול מוטב.
 .3אם אין זכאות לפטור מלא או לפיצול מוטב – חישוב רגיל.

הוראות מעבר – המשך
מס שבח במכירת הדירה שהועברה לבעל המניות
שבח ריאלי על דירת
מגורים בפיצול מוטב

שבח ריאלי מיום הרכישה
עד 31.12.2013
פטור ממס

שבח ריאלי מ-
 1.1.2014עד יום
המכירה
מס של 25%

הוראות מעבר – המשך
מס שבח במכירת הדירה שהועברה לבעל המניות

שבח ריאלי בחישוב רגיל

שבח ריאלי מיום הרכישה
עד 7.11.2001
מס של 47%

שבח ריאלי מ-
 7.11.2001עד
31.12.2011
מס של 20%

שבח ריאלי מ1.1.2012-
עד יום המכירה
מס של 25%

הוראות מעבר – המשך
מס שבח במכירת הדירה שהועברה לבעל המניות

שבח ריאלי על מכירת
דירה שהועברה לבעל
המניות ,אשר בחר
לדחות את מס השבח
שבח ריאלי מיום
הרכישה עד יום
ההעברה לבעל המניות
מס של 47%

שבח ריאלי מיום
ההעברה עד יום
המכירה
מס של 25%

הוראות מעבר – המשך
מס שבח במכירת הדירה שהועברה לבעל המניות
• חריג  -אם החברה מיום התאגדותה ועד יום ההעברה הייתה חברה
משפחתית או חברת בית ,והכנסותיה מיום התאגדותה ועד יום העברה יוחסו
לבעלי מניותיה ,ובעלי מניותיה במועד ההעברה הם יחידים בלבד  -יחולו
שיעורי המס ב"חישוב הרגיל" (ראו שקף .)58

הוראות מעבר – המשך
מס שבח במכירת הדירה שהועברה לבעל המניות

שבח ריאלי על
העברת דירה לבעל
המניות ,תוך תשלום
מס השבח בגינה

מס של 47%

הוראות מעבר – המשך
מס שבח במכירת הדירה שהועברה לבעל המניות
• החייב במס בגין ההעברה יהיה בעל המניות (למרות שהמוכר הוא החברה).
• שיעור המס יהיה .47%
• חריג  -אם החברה מיום התאגדותה ועד יום ההעברה הייתה חברה
משפחתית או חברת בית ,והכנסותיה מיום התאגדותה ועד יום העברה יוחסו
לבעלי מניותיה ,ובעלי מניותיה במועד ההעברה הם יחידים בלבד – שאז יחולו
שיעורי המס ב"מצב הרגיל" (ראו שקף .)58
• במכירת הדירה בידי בעל המניות המהותי ,יום הרכישה יהיה יום ההעברה
ושווי הרכישה יהיה שווי המכירה ביום ההעברה.

הוראות מעבר –
העברת דירה לבעלות בעל המניות
בגין השימוש בנכס מ 1.1.2017 -ועד להעברתו לבעל המניות תיזקף לבעל
המניות הכנסה בגין "שווי שימוש" ,לפי הגבוה מבין הבאים:
 .1שווי השוק בגין השימוש בנכס;
 .2השיעור שנקבע לפי סעיף (3ט)( )1לעניין הלוואה ,כשהוא מוכפל בעלות
הנכס.
והכול בניכוי תשלומים בגין השימוש בנכס ששילם בעל המניות לחברה.
יתרת הסכום ייחשב להכנסה לפי סעיף  )2(2לפקודה (אם מתקיימים יחסי
עובד-מעביד) או  )10(2לפקודה (במקרים אחרים) ,ויחולו עליה שיעורי מס שולי.

הוראות מעבר – כללי
הוראות סעיף  71לחוק מיסוי מקרקעין לא יחולו על נכס מסוג דירה שהועמד
לשימוש בעל המניות המהותי בשנת המס  2015ואילך.
סעיף  – 71פטור ממס שבח בהעברת זכות במקרקעין מחברה לבעלי מניותיה,
אגב פירוק החברה.
חוזר  – 8/2017סעיף  71לא יחול על דירה בבעלות חברה שהועמדה לשימוש
בעל המניות המהותי בשנת  2015ואילך ,גם אם הושבה לשימוש החברה לאחר
מכן.
על העברות של דירה מחברה לבעל המניות המהותי במסגרת הוראות המעבר
יש לדווח לרשויות מיסוי מקרקעין כרגיל.

הוראות מעבר – החלטת מיסוי 5423/17
הוראות המעבר יחולו גם על העברת דירה שבנייתה טרם הסתיימה והועברה לבעל
המניות המהותי בהתקיים התנאים הקבועים בהוראת המעבר ובתנאים הבאים:
 .1הדירה הינה דירה שיש עמה התחייבות מצד המוכר לסיים את הבנייה ("דירת
קבלן") או דירה שנרכשה במסגרת קבוצת רכישה.
 .2הדירה נרכשה לפני  31בדצמבר ( 2016ערב כניסת החוק לתוקף).
 .3בעל המניות המהותי יעבור להתגורר בדירה לא יאוחר מיום ( 31.12.2018תום
תקופת הוראת המעבר) או עם סיום בנייתה ,לפי המוקדם.
 .4בעל המניות המהותי ומשפחתו יתגוררו בדירה למשך תקופה של שנתיים לפחות.
 .5השימוש הראשון בדירה ייעשה על ידי בעל המניות המהותי ולא על ידי שוכר או
צד ג'.

הוראות מעבר – החלטת מיסוי 5951/18
בעל מניות מהותי מחזיק במלוא הון המניות של שתי חברות .חברה א' רכשה
בשנת  2012דירת מגורים ,ולשם כך נטלה הלוואה מחברה ב' והלוואה מבנק.
הדירה מושכרת לבעל המניות המהותי ומשמשת למגוריו ולמגורי משפחתו.
החברה האחות הכריזה על דיבידנד אשר שולם המס בגינו וטרם חולק לבעל
המניות ,כך שנוצרה יתרת זכות בחברה לטובת בעל המניות.
בהחלטת המיסוי נקבע:
 .1ההלוואה שנטלה חברה א' מחברה ב' תהווה יתרת זכות ,אשר תפחית את
ההכנסה מדיבידנד/משכורת/עסק.
 .2עלות רכישת הדירה וההשקעות בה גבוהה יותר משווי השוק של הדירה ,כך
שאילו הדירה הייתה נמכרת לצד ג' ,היה נוצר הפסד בגין מכירתה.
למרות זאת לא יוכר לחברה א' ולבעל המניות הפסד כתוצאה מהעברת
הדירה לבעל המניות המהותי.

הוראות מעבר – החלטת מיסוי 5951/18

בעל מניות
חברה א'
דירה

חברה ב'

הוראות מעבר – החלטת מיסוי 2213/17
אדם מחזיק במלוא הון המניות בחברה אם ,אשר מחזיקה במלוא הון המניות
בחברה בת.
בבעלות חברת הבת דירת מגורים ,אשר ההשקעה בה מומנה בחלקה על ידי
חברת האם .הדירה משמשת למגורי בעל המניות המהותי ומשפחתו.
לחברת האם יתרת עודפים ,בעוד לחברת הבת אין עודפים ראויים לחלוקה.
בהחלטת המיסוי נקבע כי הוראות המעבר יחולו על העברת הדירה מחברת
הבת לבעל המניות המהותי באופן ישיר ,וכי לצורך סיווג ההכנסה ,ייבחן גובה
העודפים בחברת הבת באופן מאוחד עם חברת האם.
עוד נקבע כי לעניין ייחוס ההכנסה לבעל המניות המהותי ,כל יתרת זכות
בחברת הבת מול חברת האם לא תהווה יתרת זכות בידי בעל המניות.

הוראות מעבר – החלטת מיסוי 2213/17
בעל מניות
חברה אם

חברה בת
דירה

הוראות מעבר – החלטת מיסוי 5117/18
חברה המוחזקת על ידי ארבעה בעלי מניות בחלקים שווים ,רכשה בעבר שני בניינים,
שבשניהם ביחד  23דירות .דירה אחת מושכרת לאחד מבעלי המניות ,ודירה נוספת
מושכרת לבנו של בעל מניות אחר.
בעלי המניות מעוניינים לפרק את החברה ולהעביר את הזכויות בדירות לבעלי המניות
בהתאם לסעיף  71לחוק מיסוי מקרקעין ,ולהחיל את הוראות המעבר על הדירה
הראשונה ועל הדירה השנייה.
בהחלטת המיסוי נקבע כי סעיף  71לא יחול על העברת הדירה הראשונה והדירה
השנייה לבעלי המניות ,ויחולו עליהן הוראות המעבר ,כך שבגין העברתן לכל בעלי
המניות ,יחויבו כל בעלי המניות בהכנסה מדיבידנד/משכורת/עסק בגובה יתרת שווי
הרכישה בידי החברה ,וכן יחויבו בהכנסה בגין השימוש בדירות עד ליום העברתן.
השימוש הפרטי שנעשה בשתי הדירות הנ"ל לא יפגע בזכאות החברה לפטור ממס
לפי סעיף  71לחוק מיסוי מקרקעין ביחס לשאר הדירות ,ככל שיתקיימו תנאי סעיף 71
לחוק מיסוי מקרקעין.

תודה לכולם!

שאלות?
צוות המשרד עומד לשירותכם:
0722-405100

050-9048585
shai@ampeli-tax.co.il
www.ampeli-tax.co.il
מגדל משה אביב ,קומה 39
רח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן

