
הרפורמה בשינויי מבנה
לפקודת מס הכנסה242תיקון 

(ח"רו)ד "עו, מאורי עמפלי: מרצה
2017אוקטובר 

לפנימסמומחהעםלהתייעץמומלץאופןובכלהנידונותבסוגיותמשפטיייעוץאו/ודעתחוותלהוותכדיזובמצגתבאמוראין

.זומצגתעלהמסתמכיםאחריםאו/ומשפטייםצעדיםנקיטת



המצגתנושאי

יסודומושגיכללירקע•

242לתיקוןרקע•

242בתיקוןרוחבייםשינויים•

מיזוגים-לפקודה103סעיףתיקון•

נכסיםהעברת-לפקודה104סעיףתיקון•

פיצולים-לפקודה105סעיףתיקון•

ותחולהמעברהוראות•

מסכמותטבלאות•



רקע כללי



מבנהבשינויהטמוניםהיתרונות–כללירקע

מבנהלשינויבהליכיםלנקוטלתאגידיםלגרוםעשוייםשוניםעסקייםוצרכיםהמסחרחיי•

.מניותתמורתלחברהנכסיםהעברתאו/ופיצול,מיזוג:כגון

:המשתתפיםלתאגידיםמשמעותייםיתרונותמבנהלשינויי•

;אדםוכוחבמשאביםוחסכוןצמצום•

;חדשיםעסקיםפיתוח•

;ובטכנולוגיהבידעשיתוף-סינרגיה•

;ללקוחכוללפתרוןמתן,ומוצריםשירותיםהרחבת•

;ציבוריתחברהאובורסאישלדלתוךמיזוגבאמצעותלנזילההשקעההפיכת•

;ספציפיתלפעילותחדשיםמשקיעיםגיוס•

;שלישייםצדדיםמולבתחרותיותרטובההתמודדות•

;פעילותתחומילפיכלכליותישויותהפרדת,חברותבקבוצתסדר•

;הפסדיםקיזוז•
...ועוד•



והפיצוליםהמיזוגיםחוקחקיקת–כללירקע

,(חדשנוסח)הכנסהמסלפקודת94'מסתיקוןבכנסתהתקבל17.8.1993ביום•

אתהוסיףאשר"והפיצוליםהמיזוגים"חוקהמכונה,"(הפקודה":להלן)1961-א"התשכ

.(1.1.1994ביוםלתוקףנכנס)לפקודה2החלק

שינויילביצוענוחיםתנאיםליצור":(לחוקההסברמדברישעולהכפי)התיקוןמטרת•

כלכליתלצמיחהויתרמובתהליךהמשתתפיםהגופיםלהתייעלותשיביאומבנה

."במשק



החוקשלהמרכזיותהדרישות–כללירקע

חברותמיזוגדוגמתמבנהשינויישבהםהתנאיםאתמסדירותלפקודה2החלקהוראות•

סעיף)בהמניותתמורתלחברהנכסיםהעברתאו(105סעיף)חברותפיצול,(103סעיף)

.(מסדחיית)במסיחוייבולא,(104

,במסחיובהמצדיקאמיתיכלכלימימושהיהלאמהותיתמבחינהשבהםבמקריםמדובר•

במסהחיוב,אלהבמקרים.המועבריםבנכסיםהכלכליתהבעלותעלהשמירהבשלוזאת

.המימושלמועדנדחה

בשיעוררכישהבמסהמכירהתתחייב,שבחעלבמסמכירהמתחייבתלאשבומקוםבכל•

.משוויה0.5%של

:המסלהקלותלזכאותמרכזייםתנאיםשני•
;וכלכליתעסקיתלתכליתהואהמבנהשינוי1.

שינוישלהעיקריותמהמטרותאיננהנאותהבלתימסהפחתתאומהמסהימנעות2.

.המבנה



לפקודה2החלקמבנה–כללירקע

לשינויוסמכות(א103)תחולה,(103)הגדרותסעיף–"ותחולהפרשנות:ראשוןפרק"•

.(1א103)תנאים

103סעיף–"שיתופיותואגודותחברותמיזוג:שניפרק"•

בדרךאו(ואילךב103סעיף)סטטוטורימיזוג-קולטתלחברהמיזוג:תאגידיםביןמיזוגים

.(כ103)מניותהחלפתשל

104סעיף–"מניותתמורתנכסיםהעברת:שלישיפרק"•

העברת,(ב104)אדםבנימספרידיעלנכסהעברת,(א104)בנכסהזכויותמלואהעברת

מניותהחלפת,(ג104)"(הנפה)"אםלחברתמניותוהעברת((ו)ב104)אחותלחברהנכס

.(ח104)

105סעיף–"ועמותותשיתופיותאגודות,חברותפיצולי:רביעיפרק"•

חדשהבתלחברתחברהפיצול,((1)א105)"(אופקיפיצול)"חדשהלחברהחברהפיצול

.((2)א105)"(אנכיפיצול)"



מיזוג–103סעיף-כללירקע

:עיקריותדרכיםמשתיבאחתלהיעשותיכולמיזוג

(ואילךב103סעיף)–"סטטוטורימיזוג"1.

"(מעבירהחברה)"חברותמספרשלאוחברהשלוההתחייבויותהנכסיםכלהעברת

לצובהתאם,פירוקללאהמעבירההחברהחיסולתוך,"(קולטתחברה)"אחרתלחברה

בחלקהראשוןלפרקבהתאםאו(החברותלחוק351סעיף)מחוזימשפטביתשלמיזוג

בכלכלליתואסיפהדירקטוריוןאישור,מיזוגהצעת:הכוללהליך)החברותבחוקהשמיני

אישור,החברהולנושיהחברותלרשםהודעהשליחת,המתמזגותהחברותמןאחת

;(החברותרשםי"עהמיזוג

(כ103סעיף)-מניותהחלפת2.

("נעברתחברה)"מהחברותאחתבכלאובחברההזכויותמןלפחות80%שלהעברה

והצדדיםהזכויותשבעליובלבד,האחרתבחברהשיוקצולמניותבתמורהאחרתלחברה

חברה)"הנעברתבחברהזכויותיהםכלאתהאחרתלחברההעבירו,להםהקשורים

.מתחסלתאינההנעברתהחברה–"(קולטת



למיזוגעיקריותדרכיםשלוש–103סעיף-כללירקע

"מיזוגיםשרשרת".3

:(לפקודה(א)ב103סעיף)המסהטבת

התחייבויותיהאומעבירהחברהנכסיוהעברת,מיזוגאגבמעבירהבחברהזכויותמכירת"

."מקרקעיןמיסויחוקלפיאו,זופקודהלפיבמסיחוייבולא,מיזוגאגבקולטתלחברה



לפיצולדרכיםשתי-105סעיף-כללירקע

:הבאותהדרכיםמשתיבאחתלהיעשותיכולפיצול

(לפקודה(1)א105סעיף)–"אופקיפיצול"1.

הפיצוללצורךשהוקמהחדשהלחברהמתפצלתחברהשלוהתחייבויותנכסיםהעברת

בחברהזכויותבעלכלשלוחלקוהמתפצלתשבחברהזכויותבעליאותםבידיבהוהזכויות

;(חדשהלחברהחברהפיצול)המתפצלתבחברהלחלקוזהההחדשה

(לפקודה(2)א105סעיףסעיף)–"אנכיפיצול"2.

הפיצוללצורךשהוקמהחדשהלחברהמתפצלתחברהשלוהתחייבויותנכסיםהעברת

.(חדשהבתלחברתחברהפיצול)המתפצלתהחברהשלמלאהבבעלותוהיא

(1)א105סעיףלפיבפיצולהונההפחתתאומתפצלתחברהמניותמחיקת:המסהטבת

חוקלפיאוזופקודהלפיבמסיחוייבולאחדשהלחברהמתפצלתחברהנכסיוהעברת

.זהשבפרקהתנאיםהתקיימואםוהכל,מקרקעיןמיסוי



לפקודה242תיקון–כללירקע

-ז"התשע,(242'מסתיקון)הכנסהמספקודתלתיקוןהחוקלתוקףנכנס6.8.2017ביום•

,המודרניתהכלכליתלסביבהמענהלתתנועדהתיקון."(התיקון"או"242תיקון)"2017

והפיצוליםהמיזוגיםבפרקמהותייםשינוייםהיוולאכמעט1994בשנתחקיקתומאזשכן

חברותעלדגשעםהזמןלדרישותאותוולהתאים(2000משנת123תיקוןלמעט)

.טכנולוגיה

הקשואשרמגבלותקבע2החלקכיעלההמסיםברשותהשניםלאורךשנצברמהניסיון•

מענהנותןואינו,דינמיתכלכליתבמציאות,עסקייםמטעמיםהמבוצעיםמבנהשינוייעל

הפועלותחברותבהםשמשתתפותמבנהלשינוייהקשורבכלבפרט,החברותלצורכיהולם

.(טק-היי)העיליתהטכנולוגיהבענפי

,תכופיםובשינוייםגבוהיםצמיחהבשיעוריהמתאפיין,זהבמגזרחשובכליהואמבנהשינוי•

.העסקיתפעילותןאתלהרחיבשנועדו,פעילויותורכישתהוןגיוסיבביצועהחברותעלומקל



242תיקוןשלמטרתו–כללירקע

בעתהמסהקלותמתןעלהחלותהמגבלותהגמשתהיא242תיקוןשלהעיקריתמטרתו•

לחברהמשקיעיםלכניסתיותררחבהאפשרותמתןזהובכלל,המבנהשינוייביצוע

בדיןנוספיםחסמיםוהסרתמורכביםמבנהשינויילביצועאפשרותמתןוכן,זכויותולמימוש

.הקיים

שינוייעלהיוםהחלותמגבלותלעניין,האפשרככל,אחידהסדרלקבועגםנועדהתיקון•

.2החלקשלהוראותיואת,האפשרככל,ולפשטשוניםמבנה

-היי)העיליתהטכנולוגיהבתחוםהפועלותחברותהמשמשיםמבנהבשינויימתמקדהתיקון•

הןשבהםבענפיםמובילותכחברותולביסוסןלצמיחתןשישהרבההחשיבותבשל,(טק

.פועלות



שינויים רוחביים



המגבלותבתקופתזכויותשינוי-רוחבייםשינויים

:לתיקוןעוברהדיןעיקרי
,מבנהשינויהעוברתבחברהזכויותוהקצאתזכויותלמכירתהנוגעותמגבלותהחיל:הכלל•

(4()א)ג104,(1()א)ב104,(8)ג103:בסעיפיםהשארבין)שנתייםשלתקופהבמהלך

.((7)ג105ו־

(1)ד104,(9)ג103סעיפיםבהתאמה)בחוקהמפורשיםמסוימיםסייגים:החריג•

אחדכלשלמהזכויות10%עדהמגבלותתקופתבמהלךלמכורניתןלפיהם((8)ג105ו־

זכויותלבעלזכויותכאמורהתקופהבמהלךלהקצותוניתןהקולטתבחברההזכויותמבעלי

לכלהזכויותשהקצאתובלבד,ההקצאהלאחרהחברהמהון20%עדשלבהיקףחדש

תקופתבמהלךלהקצותניתן,כןכמו.49%עלתעלהלאיחדהחדשיםהזכויותבעלי

.ההקצאהלאחרהחברהמהון49%עדשלבהיקףערךלניירותבבורסהזכויותהמגבלות

50%עדשלבהיקףובבורסהחדשלמשקיעזכויותלהקצותהיהניתןבפיצולכייצוין•

.((8)ג105סעיף)המתפצלתובחברההחדשהבחברהמהזכויות



המגבלותבתקופתזכויותשינוי-רוחבייםשינויים

:לתיקוןעוברהדיןעיקרי
-ד"התשנ,(ופיתוחמחקרעתירותחברותשלמבנהשינוי)הכנסהמסתקנות:החריג•

:התנאיםעיקרי-ופיתוחמחקרעתירתחברה:1994

;פ"מופעילותהיאשנוסדהמהיוםפעילותהעיקר•
או/ושימושאופ"מופעילותהיאהמבנהשינוימיוםשנתייםבמשךפעילותהעיקר•

;שפותחומוצריםשלשיווק
;פ"מולפעילותהמחקרבתקופתשימשוהחברהנכסיכל•
;בישראלהוצאופ"המומהוצאות75%•
המבנהשינוימיוםלפחותשנתייםבמשךבמקרקעיןזכויותהחברהברשותהיולא•

;(פ"למוהמשמשיםלאלומעבר)
;פ"במולהשקעהתשמשהמבנהשינוימיוםשנתייםבמשךשימשהההנפקהתמורת•
;המסיםרשותמנהלאישורניתצן•



המגבלותבתקופתזכויותשינוי-רוחבייםשינויים

:לתיקוןעוברהדיןעיקרי
-ד"התשנ,(ופיתוחמחקרעתירותחברותשלמבנהשינוי)הכנסהמסתקנות:החריג•

:ג103סעיףבדרישותהקלה-ופיתוחמחקרעתירתחברה:1994

בחברה25%-מיפחתולאהמבנהשינוילפניהקיימיםהמניותבעלישלזכויותיהם•

;ופיתוחמחקרעתירתבחברה/הקולטת
;מכירהאחוזי10%מגבלתחלהלא•
;אחוזיםמגבלתבלאבחברהמניותבעלהיהשלאלמימניותלהקצותניתן•

:2003–ג"התשס,(מסוימיםמיזוגיםבסוגיגודלביחסיהקלה)הכנסהמסתקנות•

ביןמיזוג/פ"מוחברתמיזוג)1:4לעומת1:9שלשוקשווייחסימסוימיםבתנאים

.(ציבוריתחברה/קשורותחברות



המגבלותבתקופתזכויותשינוי-רוחבייםשינויים

:התיקוןלאחר
:המגבלותתקופתבמהלךשיתאפשרוכך,מהותיבאופןצומצמוהאמורותהמגבלות•

;לציבורהנפקה•

;הקיימיםהזכויותבעליידיעלזכויותמכירת•

;הקיימיםהזכויותלבעליחדשותזכויותהקצאתזהובכלל,זכויותהקצאת•

.הקולטתבחברה25%-מיפחתולאשזכויותיהםובלבד

:פ"מועתירתלחברהההקלותעקרונותאימוץ

בחברותהזכויותבעליכליחזיקו,המבנהשינוימועדלאחרמידלפיהההוראהלחולתמשיך•

בהעברתלמעט)החדשה/הקולטתבחברההזכויותבמלוא,המבנהבשינויהמשתתפות

.(90%–א104סעיףלפינכס



המגבלותבתקופתזכויותשינוי-רוחבייםשינויים

:מיוחדותהוראות–התיקוןלאחר

סעיף–הבתבחברתהזכויותבמלואהמחזיקהאםלחברתבתחברהביןמיזוגלעניין•

בעתהתיקוןלפניקיימותשהיו25%מגבלתלחלוטיןתוסרכיקובעלפקודה(1א()8)ג103

.המיזוגלאחר(הקולטת)האםבחברהזכויותומכירתהקצאת

ולא(והמעבירההקולטת)החברותבמישוררקמתרחשזהבמקרההמבנהשינוי:הרציונל

.הזכויותבעליבמישור

החברהשבהחזקתהזכויותסךהמגבלותבתקופת,(כ103)מניותהחלפתדרךעלבמיזוג•

.הנעברתבחברהמהזכויותאחתמכל51%-מיפחתלאהקולטת



המגבלותבתקופתזכויותשינוי-רוחבייםשינויים

:(המשך)מיוחדותהוראות–התיקוןלאחר

בעליעלהחלותהמגבלותיחולולאכינקבע-פ"מועתירתלחברהנכסיםהעברתלעניין•

בחברה25%-מיפחתולאזכויותיהםלפיוהתיקוןלאחרהתנאי)אלההעברותבגיןהמניות

מגבלתללאחדשיםלמשקיעיםלהקצותיהיהשניתןכך,(הענייןלפי-הקיימתאוהחדשה

אתמלמכוריימנעוהקיימיםהמניותשבעליובלבד,מייסדים/קיימיםמניותבעליעלדילול

קייםשהיהתנאי)הנכסהעברתממועדשנתייםשלבתקופההקולטתבחברהמניותיהם

.(ג()1()א)ב104-ו(ב()1()א)א104סעיפיםראו–(לתיקוןעובר



הפסדיםקיזוזלענייןמגבלותצמצום–רוחבייםשינויים

:לתיקוןעוברהדין
יותרו,המיזוגמועדלפניבמיזוגהמשתתפותלחברותשהיוהפסדים,ח103סעיףלפי•

שלאובלבד,הקולטתהחברהשלהכנסתהכנגדהמיזוגמועדשלאחרמהשנההחלבקיזוז

מהכנסתה50%עלאוכאמורההפסדיםכלמסך20%עלהעולהסכוםלקיזוזיותר

חברהלגביה105בסעיףקיימתדומההוראה)הנמוךלפי,הקולטתהחברהשלהחייבת

.(הפיצולממועדהחלמסשנותחמששללתקופהמגבלהעםמתפצלת

:התיקוןלאחר
בהםבמקריםתחוללא,בלבדהקולטתהחברהלהפסדיביחס,ההפסדיםקיזוזמגבלת•

החברהושווי,(בתחברת)המעבירהבחברההזכויותבמלואמחזיקההקולטתהחברה

.הבתחברתמשווי9פיעלעולההאםהקולטת

עלניכרבאופןעולההאםחברתושווי,בתוחברתאםחברתשמתמזגותבמקרה:הרציונל

שהמיזוגאףעלהאםחברתעלמגבלותחלו,ניכריםהפסדיםהאםולחברת,הבתחברתשווי

.ההפסדיםניצוללענייןכלשהויתרוןלהיצרלא



הפסדיםקיזוזלענייןמגבלותצמצום–רוחבייםשינויים

:התיקוןלאחר
.(במלואוה105סעיףביטול)ההפסדיםקיזוזמגבלתבוטלה,חברותפיצוללגבי•

שבפיצולהרי,ההפסדיםקיזוזאתשמאפשרהואהחברותביןהמיזוגשעצםבעוד:הרציונל

הפיצולועצם,חברהבאותההואהמפוצלותהפעילויותומקורההפסדיםמקור,חדשהלחברה

.ההפסדיםקיזוזאתשמאפשרהדבראינו



הפסדיםקיזוזבענייןהמגבלותהשוואת–רוחבייםשינויים

:לתיקוןעוברהדין
קיזוזלענייןמגבלההייתהלא(מניותהחלפתשלבדרךמיזוג)לפקודהכ103בסעיף•

.הנעברתהחברהמניותמכירתעקבשנוצרהפסדאורווחקיזוזיותרלאלפיההפסדים

שניםחמששללתקופההפסדיםקיזוזמגבלתנקבעה,מבנהשינויישלאחריםסוגיםלגבי•

הנסחרותמניותהקצאתתמורתמניותהחלפת-(1()ד)ח104סעיף)המועברותהמניותעל

.((ג)ה104סעיף)ג104-א104סעיפיםלפינכסבהעברותשנתייםאובבורסה

:((ג)ה104ותיקוןכ103לסעיף(2ב)-ו(1ב)ק"סהוספת)התיקוןלאחר
יותרלאהקולטתהחברהבידיהנעברתהחברהמניותמכירתעקבשנוצרהפסדאורווח"•

אוהפסדכנגד,שלאחריהשנתייםובמשךהמיזוגמועדחלשבההמסבשנתלקיזוז

הבאותהשניםובשלוש,הענייןלפי,92או28,29סעיףלפיוהכול,הקולטתבחברהרווח

שנוצרהפסדאורווחכנגדכאמורהמניותמכירתעקבשנוצרהפסדאורווחלקיזוזיותרלא

".המיזוגלמועדקדםרכישתםשיוםנכסיםממכירת



המגבלותבתקופתמבנהשינוילאחרמבנהשינוי–רוחבייםשינויים

:לתיקוןעוברהדין
אישורלקבלתבכפוףרקאפשריהיההמגבלותבתקופתבחברהשנעשהנוסףמבנהשינוי•

המיסיםרשותידיעלבצמצוםניתניםהיוכאלהאישורים,למעשה.המיסיםמרשותמיוחד

,7/08מיסויהחלטותלמשלראו)שניםלארבעמשנתייםהמגבלותתקופתהארכתתוך

4509/10,6527/10,8898/10).

:(לפקודה1י105סעיףהוספת)התיקוןלאחר
גםנוסףמבנהבשינויהשתתפותמאפשראשרלפקודה2הלחלקחמישיפרקנוסף•

ייעשוהנוספיםהמבנהששינויילכךבכפוף,הקודםהמבנהשינויתנאיהפרתשלבמקרה

המנהלאישוריידרש.מסמתשלוםלהתחמקותפתחיפתחוולאוכלכליתעסקיתלתכלית

.הנוסףהמבנהשינוילפנילושתוגשבקשהפיעלשיינתן,נוסףמבנהשינויביצועלשם

החברותשלמהותיעסקילצורךמענהנותניםנוספיםמבנהשינויי,רביםבמקרים:הרציונל

בנכסיםהכלכליתהבעלותעקרוןעלשמירהתוךוהכול,מסמשיקוליבהכרחמונעיםולא

.המועברים



המגבלותבתקופתמבנהשינוילאחרמבנהשינוי–רוחבייםשינויים

:מיוחדותהוראות–התיקוןלאחר

מבקשתקודםבמיזוגשהשתתפהשחברהמיזוגלענייןיחולולאהחדשותההוראות•

רצףבענייןשההסדרמפני,הקודםהמיזוגשלהמגבלותתקופתבמהלךבולהשתתף

נותרוהוא,לפקודה103בסעיף"מיזוגיםשרשרת"ההגדרהבמסגרתמוסדרכברמיזוגים

.התיקוןלאחרגםכנועל

.ח104סעיףלפימניותבהחלפתמבנהשינוילגבייחולולאהחדשותההוראות,כןכמו•



מהמנהלמראשאישורלמתןדרישהביטול–רוחבייםשינויים

:לתיקוןעוברהדין
אנכיפיצולבשלאו(כ103סעיף)המניותהחלפתשלבדרךמיזוגבשלהמסאירועדחיית•

.המסיםרשותמנהלמאתמראשאישורבמתןתלוי,((2)א105סעיף)

בביצועולעיכוביםהביורוקרטיהנטללהכבדתהביאאשרמשמעותיחסםיצרהזוהוראה•

.מבנהשינויי

:((13)ג105-ו(2()ב)כ103סעיפיםתיקון)התיקוןלאחר
השומהלפקידבדיווחלהסתפקוניתןהמבנהשינוישלמראשלאישורהדרישהבוטלה•

.לפקודהיט103בסעיףכאמור,המיזוגממועדיום30בתוך

בעתלמשל,המנהלשלמראשלאישורהדרישהכנהעלנותרהמורכביםבמקרים:חריגים

.(לפקודה(ב()7()ג)103סעיף)זרהחברההיאהקולטתהחברהשבומבנהשינוי



העסקיתהתכליתבתנאיהקלה-רוחבייםשינויים

:לתיקוןעוברהדין

העיקריתהמטרהכאשרוכלכליתעסקיתלתכליתלהתמזגמבקשותהמתמזגותהחברות•

המתמזגותהחברות,קרי.עסקיהןשלמאוחדותפעולניהוללאפשרהינוהמיזוגשל

.עסקיתפעילותבעלותלהיותנדרשות

:התיקוןלאחר

העיקריתהמטרהכאשרוכלכליתעסקיתלתכליתלהתמזגמבקשותהמתמזגותהחברות•

.–עסקיתפעילותדווקאולאופעילותןשלמאוחדותפעולניהוללאפשרהינוהמיזוגשל
לאחר)המגבלותבתקופתבהןלהמשיךנדרשותשהחברות"הכלכליתהפעילות"לעניין•

:לפיבמסמתחייבותממנהשההכנסותלפעילותהכוונהכיהובהר,(פיצולאומיזוג

;לפקודה(1)2סעיף•

הכנסותהןכימראשאישרשהמנהלובלבד,(1)פסקהלמעטלפקודה2סעיף•

.(מקרקעיןאיגודאוהחזקהחברתלענייןאפשריתתחולה)כלכליתמפעילותהנובעות



מיזוגים-103סעיף 



למיזוגעיקריותדרכיםשתי-103סעיף

:עיקריותדרכיםמשתיבאחתלהיעשותיכולמיזוג

(ואילךב103סעיף)–"סטטוטורימיזוג"1.

"(מעבירהחברה)"חברותמספרשלאוחברהשלוההתחייבויותהנכסיםכלהעברת

לצובהתאם,פירוקללאהמעבירההחברהחיסולתוך,"(קולטתחברה)"אחרתלחברה

בחלקהראשוןלפרקבהתאםאו(החברותלחוק351סעיף)מחוזימשפטביתשלמיזוג

בכלכלליתואסיפהדירקטוריוןאישור,מיזוגהצעת:הכוללהליך)החברותבחוקהשמיני

אישור,החברהולנושיהחברותלרשםהודעהשליחת,המתמזגותהחברותמןאחת

;(החברותרשםי"עהמיזוג

(כ103סעיף)-מניותהחלפת2.

("נעברתחברה)"מהחברותאחתבכלאובחברההזכויותמןלפחות80%שלהעברה

והצדדיםהזכויותשבעליובלבד,האחרתבחברהשיוקצולמניותבתמורהאחרתלחברה

חברה)"הנעברתבחברהזכויותיהםכלאתהאחרתלחברההעבירו,להםהקשורים

.מתחסלתאינההנעברתהחברה–"(קולטת



המגבלותתקופתאיחוד–103סעיף

:לתיקוןעוברהדין
:המיזוגסוגלפישונההיתה"(הנדרשתהתקופה)"המגבלותתקופת•

;המיזוגממועדשנתייםשלתקופה-סטטוטוריבמיזוג1.

.המיזוגמועדחלשבההמסשנתמתוםשנתייםשלתקופה-מניותבהחלפת2.

:התיקוןלאחר
:המיזוגמועד.המיזוגממועדשנתייםשלאחידהתקופה•

המסשנתתוםאוהמיזוגצוניתןשבההמסשנתתום-מיזוגצופיעלמיזוג(1)

;המיזוגצולמתןהבקשההגשתלמועדיקדםשלאובלבד,להשקדמה

חלשבההמסשנתתום-החברותלחוקהשמיניבחלקהראשוןהפרקלפימיזוג(2)

מהחברותאחתכלשלהכלליתהאסיפההחלטתלמועדיקדםשלאובלבד,המיזוג

;החברותלחוק(א)320סעיףלפיהמתמזגות

;המניותהחלפתמועד-כ103סעיףלפימיזוג(3)



המעבירההחברהשלמניותלבעליבמזומןתמורה–103סעיף

:לתיקוןעוברהדין
תחוללאבמיזוגזכויותמכירתעלבמסדחייתככללולפיההגבלהנקבעה(4)ג103בסעיף•

שלהפרהמהווהבמזומןתמורהקבלת,כלומר.המיזוגבעתבמזומןתמורהשולמהאם

.במסחיוב-לאיהזכאותתנאי

כלכלילמימושאינדיקציהמהווהבמזומןתמורהשקבלתההנחהלאורנקבעהזוהגבלה•

עלבהכרחמעידותאינןאשראחרותבדרכיםתמורהמקבלתלהבדיל,במסחיובהמצדיק

.כלכלימימוש

מיעוטמניותמבעליזכויותרכישתאיפשרהתיקוןלפניכנוסחולפקודהד103סעיףכייצוין•

מסוימיםלמקריםמוגבלתשתחולתובסעיףמדובראך,בסעיףשנקבעובתנאים,במזומן

.(המיזוגלצוהמיעוטהתנגדות)בלבד



המעבירההחברהשלמניותלבעליבמזומןתמורה–103סעיף

:(א)ד103סעיףתיקון-התיקוןלאחר
ידיעלבמזומןתמורהלהעביר,המנהללאישורבכפוף,מאפשרלפקודה(א)ד103סעיף•

המוקצותהמניותעלנוסף)המעבירהבחברההזכויותמבעליאחדלכלהקולטתהחברה

לתנאיםובכפוףהכוללתמהתמורה40%עליעלהלאאשרבהיקף,(הקולטתבחברה

נפרדתבבעלותהמתמזגותהחברות)מימושבעסקתמדובראיןכילוודאשמטרתם

.(המעבירהבחברההיחסילחלקםבהתאםהזכויותלבעלישווהתמורההעברת,בעיקרה

במועדבמלואוימוסהוהואבמיזוגששולםהמזומןרכיבלגביכלשהיהקלהתינתןלא•

.המיזוג

במסתחויבהקולטתהחברה,במזומןתמורהבעדןששולמהמקרקעיןבאיגודזכויותלגבי•

.מקרקעיןמיסויחוקפיעלמלארכישה

שביןליחסבהתאםיחושבושלהןהמקוריוהמחירבמזומןתמורהבעדןששולמההזכויות•

בחברההזכויותכלבעדשניתנההכוללתהתמורהלשוויבמזומןששולמההתמורהשווי

.המעבירה



המעבירההחברהשלמניותלבעליבמזומןתמורה–103סעיף

:(א)ד103סעיףתיקון-(המשך)התיקוןלאחר
,הקולטתמהחברהבמזומןמלאהתמורהלקבלהמעבירהבחברהזכויותלבעלייתאפשר•

קיבלוולאהמעבירהבחברהמניותיהםכלאתמכרווקרוביהםהזכויותבעליבובמקרה

.הקולטתבחברהכלשהןזכויות

.(מניותהחלפתשלבדרךמיזוג)כ103סעיףלענייןגםיחולואלההקלות•

הנעשותמיזוגבעסקאותגםאפשרירכיבכיוםהואבמזומןמהתמורהחלקתשלום:הרציונל

.טק-ההייבתחוםובפרט,כלכלית-עסקיתלתכלית



המתמזגותהחברותביןהגודליחסי–103סעיף

:לתיקוןעוברהדין
המשתתפותבחברותהזכויותבעליביןשוויביחסילעמודנדרש,(ב()6)ג103סעיףלפי•

.המגבלותתקופתבכל,1:4שלבמיזוג

שרקבע,2003-ג"תשס,(מסוימיםמיזוגיםבסוגיגודלביחסיהקלה)הכנסהמסבתקנות:חריג

שליטה,פ"מוחברות–1:9שלבמיזוגשוויביחסיהקלהתחולבהםמיזוגיםסוגיהאוצר

.ציבוריתקולטת,אחיות,משותפת

:התיקוןלאחר
בעתרק,1:9שלבמיזוגהמשתתפותבחברותהזכויותבעליביןשוויביחסילעמודנדרש•

.המיזוג



במיזוגמוקצותמניותבמכירתהוןרווחיממספטור–103סעיף

:לתיקוןעוברהדין
לפיהוןרווחיממספטורהענקת–7715/10מיסויהחלטתראו)-מפורשתהתייחסותאין•

.(לפקודהב104סעיףלפיישראליתלחברהמניותהעברתלאחר(3ב)97סעיף

:(לפקודה(ב4)-ו(א4)ו103סעיףהוספת)התיקוןלאחר

פטוריחול,המעבירהבחברהזכויותבעלשהיהמיבידי,לראשונההחדשההמניהבמכירת

אילו,ממסלפטורהמיזוגבמועדזכאיהיההאמורהזכויותבעלאםרק,לפקודה97סעיףלפי

.(חוץתושבשהואמניותבעלכגון)מועדבאותוהישנההמניהאתמכר

.(לקרובמתנה)(5()א)97סעיףלפיהפטורעלחללאזהתנאי



במיזוגמוקצותמניותבמכירתהוןרווחיממספטור–103סעיף

:(לפקודה(ב4)-ו(א4)ו103סעיףהוספת)התיקוןלאחר
בפסקהכאמורהזכויותבעלהיהלא"-חוץלתושבינסחרותמניותעללפטורספציפיהסדר

לפילפטורזכאיוהיה,פסקהבאותהכאמורממסלפטור,המיזוגלמועדעובר,זכאי(א4)

חלק,91בסעיףהקבועבשיעורבמסיחויב,החדשההמניהמכירתבמועד(2ב)97סעיף

בעלזכאיהיהשבוהיוםלפנינמכרתהחדשההמניההיתהאילו,נצמחשהיהההוןרווח

מכירתבמועדההוןרווחמסכוםיותרולא,(2ב)97סעיףלפיממסלפטורהאמורהזכויות

;"המניה

שלולאמאחרלכךזכאיהיהשלאמיבידיממספטורקבלתלמנוענועדהזוהוראה:רציונל

.פטורלקבלתבתנאיםעומדהיהלא,המיזוג



ביטול הקלה במס רכישה לבעל זכויות באיגוד מקרקעין–103סעיף 

:לתיקוןעוברהדין
המכירהתתחייב,מבנהשינוימחמתשבחעלבמסמכירהמתחייבתלאשבומקוםבכל•

.משוויה0.5%שלבשיעוררכישהבמס

:(לפקודה(1ב)ב103לסעיףהוספת)התיקוןלאחר
להםשהוקצומהזכויותחלקלמכורהקולטתבחברהזכויותלבעלישניתנההאפשרותעקב•

המגבלותתקופתבמהלךכבר(רגלפשיטתאופירוקכמו)מיוחדאירועללאבמיזוג

שלבמקרהרכישהבמסהחיובלענייןמיוחדתהוראהנקבעה,(242תיקוןבמסגרת)

זכותלבעלאוהקולטתלחברההמגבלותתקופתבמהלךהקולטתבחברהזכויותמכירת

אשר,(שלישילצדמכירהשאינהמכירהכלומר)אליהםהקשורלצדאו,הקולטתבחברה

.מקרקעיןבאיגודזכותהמיזוגבמסגרתשנמכרהבמקרהתחול



ביטול הקלה במס רכישה לבעל זכויות באיגוד מקרקעין–103סעיף 

:התיקוןלאחר

בהפרשהקולטתהחברהידיעלהמקרקעיןבאיגודהזכויותמכירתתחויב,כזהבמקרה•

בהתאם,עליהשחלהרכישהמסלבין(0.5%)המיזוגבמועדעליהשחלהרכישהמסשבין

.המיזוגערבהמקרקעיןאיגודידיעלשהוחזקוהמקרקעיןלשווי

מקרקעיןבאיגודפעולהעלשחלוהרכישהמסלשיעוריבהתאםיחושבכאמורההפרש•

.התשלוםמועדעדהמיזוגממועדוריביתהצמדההפרשיבצירוףוהכול,המיזוגבמועד

אשר)מקרקעיןבאיגודזכויותשמכרכמינתפסבאיגודהזכויותמוכר,זהבמקרה:הרציונל

.אמיתימיזוגשביצעכמיולא,(מקרקעיןמיסויחוקלפירכישהבמסממילאחייבות

איגודהייתההמכירהבעתאשרקולטתבחברהזכויותמכירתעלתחוללאזוהוראה:חריג

.מקרקעין



העברת נכסים תמורת מניות–104סעיף 



בנכסהזכויותמלואהעברת–104סעיף

:לתיקוןעוברהדין
קבלתתמורת,לחברהבנכסזכויותיומלואאתהמעביראדםכיקובעלפקודהא104סעיף•

קטןבסעיףהקבועיםהתנאיםהתקיימואםבמסיחויבלא,חברהבאותההקיימותהזכויות

לפחותשנתייםבמשךמחזיקהמעביר"כינדרש,(1()א)קטןסעיףלפי.סעיףאותושל(א)

."מהחברהמהזכויותאחתבכל90%לפחותלוהמקנותזכויותההעברהמיום

:((1()א)א104סעיףתיקון)התיקוןלאחר
90%לפחותלוהמקנותזכויותההעברהיוםלאחרמידמחזיקהמעביר-(א()1()א)ק"ס•

;בחברהמהזכויותאחתבכל

המעבירשלשבהחזקתוהזכויותסךיפחתלאהנדרשתהתקופהבמהלך-(ב()1()א)ק"ס•

,פ"מועתירתחברה:זוספציפיתלהוראהחריג)בחברהמהזכויותאחתמכל25%-מ

היואשר,האמורהבחברההזכויותבעליבידיזכויותנמכרולאהנדרשתהתקופהובמהלך

.(ההעברהיוםלאחרמידבידיהם



בנכסהזכויותמלואהעברת–104סעיף

:לתיקוןעוברהדין
שותפותבבעלותשהינונכסלגביא104סעיףתחולתאתהחריגלפקודה(ב)א104סעיפים•

.בעליםמספרשלמשותפתבבעלותאו

התיקוןלאחר
שותפויותעלגםלפקודה2החלקוהחלתלפקודה221תיקוןבהשראתנמחקהההוראה•

.רשומות

:לתיקוןעוברהדין
שהיאלחברהבנכסזכויותיומלואאתהמעביראדםכיקובעלפקודה(1ב)א104סעיף•

הפטורהוראותיחולו,הנכסהעברתלאחרמקרקעיןלאיגודשהייתהאומקרקעיןאיגוד

.העברהממועדשניםארבעבתוךבנייןעליהנבנהאםרקקרקעהעברתשלבהקשר

:התיקוןלאחר
.((4()א)ב104סעיף–משותפיםבעליםשלבהקשרדומהתיקון)שניםלחמשהארכה•



לחברהמשותפתבבעלותנכסהעברת–104סעיף

:לתיקוןעוברהדין
,לחברהשותפותבבעלותנכסאומשותפתבבעלותנכסבהעברת,(א)ב104סעיףלפי•

נכסחברהלאותהשהיהמבליכךלצורךבמיוחדשהוקמהלחברהתהאההעברהכינדרש

.לפניואומועדבאותואחרתפעילותאואחר

שלהקיימתלחברהעסקיתבפעילותהמשמשיםנכסיםשלהעברותלמנועהיתההמטרה•

רווחיםכנגדאלההפסדיםלקזזניתןיהיהמההעברהשכתוצאהבאופן,עסקייםהפסדים

.המועבריםהנכסיםמפעילותשינבעו



לחברהמשותפתבבעלותנכסהעברת–104סעיף

:התיקוןלאחר
מבעליאחדכלההעברהלאחרשמידובלבד,קיימתלחברהגםנכסהעברתתתאפשר•

בזכויותלושהיהלחלקהזהההחברהבזכויותבחלקיחזיקהאמורהבחברההזכויות

.ההעברהמועדלפני,בשותפותאובנכסולחלקוהאמורהבחברה

לביצועחסםמהווה,בלבדחדשהלחברהתיעשההנכסהעברתלפיההדרישה:הרציונל

.וכלכליתעסקיתתכליתשלהםמבנהשינויי

(ב()1()א)ב104סעיףלפיקיימתלחברהמניותהעברת–2291/17מיסויהחלטתראו

.(242תיקוןלאחרכנוסחו)לפקודה



מניותשל"הנפה"בהקלות–104סעיף

:לתיקוןעוברהדין
,נכדהבחברה"(המעבירההחברה)"בתחברהשלמניותהעברתמאפשרג104סעיף•

.המעבירהבחברההמניותבמלואמחזיקההאםשחברתבתנאי,האםלחברת

.מקרקעיןמיסויחוקלפיולאהפקודהלפירקניתנוהמסהקלות•

:((1)104סעיףתיקון)התיקוןלאחר
.מקרקעיןאיגודשלמניותבהעברת,קרי–מקרקעיןמיסויחוקלפיגםיחולוהמסהקלות•

באופןמניותיהבעלילכלהנכדההחברהמניותאתלהעבירתוכלהמעבירההחברה,בנוסף•

יותראואחתבחברהשמדוברבתנאי,המעבירהבחברההחזקותיהםלשיעורבהתאםיחסי

.המעבירהבחברההזכויותבכלהמחזיקה



תכנונייםאנטיסעיפים–ו104סעיף

:(ו104סעיף)התיקוןלאחר
או,97בסעיףכאמורממספטוריחולהמעבירבידיהמניהבמכירת–לפקודה(4()א)ו104•

ממסלפטור,הנכסהעברתלמועדעובר,זכאיהיההמעביראםרק,(א)יד105סעיףלפי

עליחוללאזופסקהלפיהתנאי;הנכסהעברתלמועדעוברהנכסאתמכראילו,כאמור

.(5()א)97בסעיףכאמורממספטור

אחותחברהשלמניה,הנדרשתהתקופהבמהלך,מניותבעלמכר"-לפקודה(ב)ו104•

העבירהאשרמעבירהחברהשלמניהאו,(ו)ב104סעיףלפיבהעברהנכסקיבלהאשר

יראו,(4()א)קטןבסעיףכאמור,97סעיףלפיממסבפטור,סעיףאותוהוראותלפינכס

;כאמורהנכסהעברתבמועדכדיבידנדלוחולקכאילוהנכסבעלותהיחסיחלקואת

נכסיעביר,דיבידנדבגיןלאאך,הוןריווחבגיןממסשפטורמישבומצבלמנוע:הרציונל

לו,לוזכאיהיהשלא,ממסבפטורחברהאותהשלהמניהאתלמכורבמטרהאחרתלחברה

.כדיבידנדהנכספירותאתמקבלהיה



תכנונייםאנטיסעיפים–ז104סעיף

-הפרהשלבמקרה:(ז104סעיף)התיקוןלפני
אוב104,א104בסעיפיםהקבועההטבותלמתןתנאיבמועדונתקייםלאכיהתברראם•

במסחייבת,ההעברהבעתבמסחויבהלאאשרהנכסהעברתתהא,(הפרה-להלן)ג104

הנכסשלהשוקשווילפיבמסחייבתאוהמחויביםבשינוייםלפקודהי103סעיףלפי

התנאיקיוםאיכיהשומהפקידשוכנעכןאםאלא,הגבוהלפי,ההפרהבמועדהמועבר

";המעבירשלבשליטתושאינןמיוחדותנסיבותבשלאירעההפרהנושא

:(ז104סעיף)התיקוןלאחר
הצמדהוהפרשיוריביתלמפרעההטבותביטולהיינו,לפקודהי103לסעיףבלבדיתתחולה•

.הנכסהעברתממועד



מניותבהחלפתבמזומןסכוםתשלום–104סעיף

:לתיקוןעוברהדין
זכויותלרבות,מניותמועברותשבמסגרתה,מניותבהחלפתלפקודהח104סעיףשלעניינו•

למסחררשומותמניותלהקצאתבתמורה,"(נעברתחברה)"חברהשלמניותלרכישת

שלבמקרה.בלעדיהובין(מזומן)נוספתתמורהבצירוףבין,אחרתבחברה,בבורסה

המניותתמורתשניתןבמזומןהסכוםבשלמקדמהלשלםהמעבירעל,נוספתתמורה

.המועברות

:((1)ח104לסעיף(א1)ק"סהוספת)התיקוןלאחר
:לפיהןחדשותהוראותונוספו,נוספתתמורהבגיןהמקדמהתשלוםעלההוראהבוטלה•

הקבועותההטבותנוספתתמורהשקיבלוהזכויותבעלילגבייחולולא-(א()א1)ח104•

;דיןכללפיהחליםבמיסיםיחויבווהם,תמורהלאותהבקשר,זהבסעיף

יחושבו,שלהןהמקוריוהמחירבמזומןתמורהבעדןששולמההזכויות-(ב()א1)ח104•

שניתנההכוללתהתמורהלשוויבמזומןששולמההתמורהשווישביןליחסבהתאם

.הנעברתבחברההזכויותכלבעד



פיצולים–105סעיף 



לפיצולדרכיםשתי-105סעיף

:הבאותהדרכיםמשתיבאחתלהיעשותיכולפיצול

(לפקודה(1)א105סעיף)–"אופקיפיצול"1.

הפיצוללצורךשהוקמהחדשהלחברהמתפצלתחברהשלוהתחייבויותנכסיםהעברת

בחברהזכויותבעלכלשלוחלקוהמתפצלתשבחברהזכויותבעליאותםבידיבהוהזכויות

;(חדשהלחברהחברהפיצול)המתפצלתבחברהלחלקוזהההחדשה

(לפקודה(2)א105סעיףסעיף)–"אנכיפיצול"2.

הפיצוללצורךשהוקמהחדשהלחברהמתפצלתחברהשלוהתחייבויותנכסיםהעברת

.(חדשהבתלחברתחברהפיצול)המתפצלתהחברהשלמלאהבבעלותוהיא



בפיצולמניותבמכירתהוןרווחיממספטור–105סעיף

:לתיקוןעוברהדין
.מפורשתהתייחסותאין•

:התיקוןלאחר
יחול,המתפצלתבחברהזכויותבעלשהיהמיבידי,לראשונההחדשההמניהבמכירת•

לפטורהפיצולבמועדזכאיהיההאמורהזכויותבעלאםרק,לפקודה97סעיףלפיפטור

תושבשהואמניותבעלכגון)מועדבאותוהתפצלתבחברההמניהאתמכראילו,ממס

.(חוץ

.(לקרובמתנה)(5()א)97סעיףלפיהפטורעלחללאזהתנאי•

שלולאמאחרלכךזכאיהיהשלאמיבידיממספטורקבלתלמנוענועדהזוהוראה:הרציונל

.פטורלקבלתבתנאיםעומדהיהלא,המיזוג



הוראות מעבר ותחולה



הוראות מעבר ותחולה

תחולה
."(הפרסוםיום)"6.8.2017מיוםביצועושמועדמבנהשינויעליחול242תיקון•

הפרסוםיוםלפנישבוצעומבנהשינוייעלתחולה
שינוייעלגםיחולו,המוקצותבזכויותההחזקהמגבלותלגבי242תיקוןלפיהמסהקלות•

לאהתיקוןבטרםשנקבעושהמגבלותובלבד,הפרסוםיוםלפניהיהביצועםשמועדמבנה

תוםעדתינתןלמנהלההודעה.למנהלהודעהכךעלוניתנההפרסוםיוםלפניהופרו

.המגבלותתקופת

נוספותהוראות
.עסקהכללפניספציפיייעוץלקבלוישנוספותמעברהוראותקיימות•



טבלאות מסכמות



ג  103טבלה מסכמת לסעיף –242עיקרי תיקון 
242לאחר תיקון 242לפני תיקון ג103סעיף נושא התיקון

הקלה במטרת המיזוג

הרחבה אפשרית לחברות  )

(החזקה או איגודי מקרקעין

(א()1)ג103

כאשרוכלכליתעסקיתלתכליתלהתמזגמבקשותהחברות

ותפעולניהוללאפשרהינההמיזוגשלהעיקריתהמטרה

;עסקיהןשלמאוחד

המיזוגשלהעיקריתהמטרהכאשרוכלכליתעסקיתלתכליתלהתמזגמבקשותהחברות

;פעילותןשלמאוחדותפעולניהוללאפשרהינה

הימשכות הפעילות  

הכלכלית
(3)ג103

הפעילות,הנדרשתבתקופה,נמשכתהקולטתבחברה

מהחברותאחתבכלשהיתההעיקריתהכלכלית

;המיזוגערבהמתמזגות

בכלשהיתההעיקריתהכלכליתהפעילות,הנדרשתבתקופה,נמשכתהקולטתבחברה

שההכנסותכפעילותכלכליתפעילותיראוזהלעניין;המיזוגערבהמתמזגותמהחברותאחת

שההכנסותאו,(1)2סעיףלפי,הענייןלפי,במסלהתחייבצפויותאובמסמתחייבותממנה

פסקהלמעט2סעיףלפי,הענייןלפי,במסלהתחייבצפויותאובמסמתחייבותממנה

לאישורבקשה;כאמורכלכליתמפעילותהנובעותהכנסותהןכיאישרשהמנהל,שבו(1)

;המיזוגלפניתוגשכאמור

הקלה ביחסי הגודל  

בין החברות  

המתמזגות ומועד 

בדיקתם  

(ב(+)א()6)ג103

מהחברותאחתבכלהזכויותבעליכללשלהזכויותסך(א)

10%לפחותיהוו,הנדרשתבתקופה,במיזוגהמשתתפות

;המיזוגבמועדהקולטתבחברההזכויותשלהשוקמשווי

במיזוגהמשתתפותמהחברותאחתכלשלהשוקשווי(ב)

אחרתחברהשלהשוקמשוויארבעהפיעליעלהלא

;המיזוגבמועדוהכל,במיזוגהמשתתפת

במועד,במיזוגהמשתתפותמהחברותאחתבכלהזכויותבעליכללשלהזכויותסך(א)

;האמורבמועדהקולטתבחברההזכויותשלהשוקמשווי10%לפחותיהווההמיזוג

משוויתשעהפיעליעלהלאבמיזוגהמשתתפותמהחברותאחתכלשלהשוקשווי(ב)

;המיזוגבמועדוהכל,במיזוגהמשתתפתאחרתחברהשלהשוק



(  המשך)ג 103טבלה מסכמת לסעיף –242עיקרי תיקון 
242לאחר תיקון 242לפני תיקון ג103סעיף נושא התיקון

הוספת חובה פרוצדורלית  

לצורך ההטבות

(יט103ראו גם סעיף )

;(א)יט103סעיףלפילהגישםשישוהמסמכיםהדוחותהוגשו[חדש(]א7)ג103

הקלות בשינוי זכויות  

במהלך תקופת  

המגבלות

(1א)(+א()8)ג103

[חדש]

מחזיקבמיזוגהמשתתפותבחברותהזכויותמבעליאחדכל(א)

בחברההמיזוגלאחרמידלושהיוהזכויותבכלהנדרשתבתקופה

;הקולטת

לאחרמיד,יחדמחזיקיםבמיזוגהמשתתפותבחברותהזכויותבעליכל(א)

יפחתלאהנדרשתהתקופהובמהלך,הקולטתבחברההזכויותבמלוא,המיזוג

25%-מ,חלקםאוכולם,האמוריםהזכויותבעליבידיהמוחזקותהזכויותסך

;הקולטתבחברהמהזכויותאחתמכל

המניותהוןבמלואשמחזיקהאםחברתעלחלהאינההמגבלותתקופת(1א)

.בתחברתשל

ביטול ההקלות לתקופת  

המגבלות בשל תיקון  

(8)ג103סעיף 

(9)ג103

בפסקאותהמפורטיםמהאירועיםאירועהתקייםאם,(8)בפסקההאמוראףעל

מועדשבשוםובלבד,המיזוגלאחרבזכויותשינויבכךיראולא(ג)עד(א)משנה

בחברותזכויותבעלישהיומישלזכויותיהםיפחתולאהנדרשתהתקופהבמהלך

:הקולטתבחברהמהזכויותאחתמכל51%-מבמיזוגהמשתתפות

-מפחות,הנדרשתבתקופה,מרצוןבמכירהמכרהמתמזגותבחברותהזכויותמבעלייותראואחד(א)

האחריםהזכויותבעליהסכימואם-או,המיזוגמועדלאחרמידהקולטתבחברהלושהיומהזכויות10%

מכלל10%עליעלהלאהזכויותבעליכללמאתהנמכרותהזכויותשסךובלבד,יותרגבוהאחוז-

;המיזוגלפניזכויותבעלהיהשלאלמיההקצאהלפני,בחברההזכויות

25%עלעולהשאינובשיעורההקצאהלפניבחברהזכויותבעלהיהשלאלמיחדשותמניותהוקצו(ב)

;ההקצאהלפניהמניותמהון

;...מניותבבורסהלציבורהוצעו(ג)

נמחק



ד  103טבלה מסכמת לסעיף –242עיקרי תיקון 
242לאחר תיקון 242לפני תיקון ד103סעיף נושא התיקון

מתן אפשרות  

לתמורה במזומן 

לבעלי מניות בחברה  

:המעבירה

תמורה מלאה  -

לא רק לבעלי , במזומן

מניות מיעוט

(א)ד103

המיזוגבצונקבעאם,(4)ג103בסעיףהאמוראףעל(א)

לצושהתנגדו,מעבירהבחברהמיעוטמניותבעליכי

בתמורהבמזומניםתשלוםיקבלו,המשפטבביתהמיזוג

כלשהןזכויותיקבלוולאהמעבירהבחברהלמניותיהם

ההטבותאתלשלולכדיבכךיהיהלא,הקולטתבחברה

יחולולאהאמורותשההטבותובלבד,זהבפרקהקבועות

והם,כאמורתשלוםשקיבלוהמיעוטמניותבעלילגבי

-זהקטןסעיףלענין;דיןכללפיהחליםבמסיםיחוייבו

-מיותראיןיחדשלכולםמניותבעלי-"מיעוטמניותבעלי"

שלקרובאינומהםאחדושאףבחברהכלשהימזכות25%

;המיזוגמועדלאחרהקולטתבחברהמניותלושישאדם

לקבלמעבירהבחברהזכויותבעלירשאים,(5)-ו(4)ג103בסעיףהאמוראףעל(א)

בכךיהיהולא,המעבירהבחברהלזכויותיהםבתמורה,הקולטתמהחברהבמזומןתמורה

:אלהשניהתקיימוהמיזוגשבמהלךובלבד,זהבפרקהקבועותההטבותאתלשלולכדי

;המעבירהבחברהמניותיהםכלאתמכרווקרוביהםהזכויותבעלי(1)

.הקולטתבחברהכלשהןזכויותקיבלולאוקרוביהםהזכויותבעלי(2)



(  המשך)ד 103טבלה מסכמת לסעיף –242עיקרי תיקון 
242לאחר תיקון 242לפני תיקון ד103סעיף נושא התיקון

בנוסף  )תמורה במזומן -

מסך  40%עד , (למניות

התמורה שהתקבלה

[חדש(]1א)ד103

המניותעלנוסף,זכויותיהםתמורתלקבלמעבירהבחברהזכויותבעלירשאים,(א)קטןבסעיףהאמוראףעל(1א)

אתלשלולכדיבכךיהיהולא,הקולטתהחברהמאתבמזומןתמורהגם,המיזוגבמהלךהקולטתהחברהשהקצתה

:אלהכלמתקיימיםאםוהכול,זהבפרקהאמורותההטבות

;המיזוגמועדלפנילושהוגשהבקשהפיעלהמנהלאישורלכךניתן(1)

במזומןתמורההמעבירהבחברההזכויותמבעליאחדלכלהקולטתהחברהשילמההמיזוגבמהלך(2)

שניתנההתמורהמסך40%עלעולהשאינו,המעבירהבחברהבזכויותהיחסילחלקובהתאםשווהבשיעור

;לו

בחברהבזכויות,המיזוגערב,מחזיקיםאינםאליהםהקשורצדאובההזכויותבעלי,הקולטתהחברה(3)

;יותראו10%שלבשיעורהמעבירה

בחברהבזכויות,המיזוגערב,מחזיקיםאינםאליהםהקשורצדאובההזכויותבעלי,המעבירההחברה(4)

.יותראו10%שלבשיעור,הקולטת

מיסוי מלא של רכיב  -

המזומן
[חדש(]2א)ד103

-(1א)או(א)קטןבסעיףכאמורבמזומןתמורההתקבלה(2א)

,תמורהלאותהבקשר,זהבפרקהקבועותההטבותכאמורתמורהשקיבלוהזכויותבעלילגבייחולולא(1)

;דיןכללפיהחליםבמסיםיחויבווהם

מיסויחוקלפירכישהבמס,במזומןתמורהבעדןששולמהמקרקעיןבאיגודזכויותלגבי,תחויבהקולטתהחברה(2)

;מקרקעין



א   104טבלה מסכמת לסעיף –242עיקרי תיקון 
242לאחר תיקון 242לפני תיקון א104סעיף נושא התיקון

הקלות בעניין  

המגבלות בהעברת  

–מלוא הזכויות בנכס 

הסרת מגבלת דילול  

פ"לגבי חברות מו

(1)א104

קבלתתמורת,לחברהבנכסזכויותיומלואאתהמעביראדם

זופקודהלפיבמסיחוייבלא,חברהבאותההקיימותהזכויות

:אלהכלנתמלאואם,העניןלפי,מקרקעיןמיסויחוקלפיאו

ההעברהמיוםלפחותשנתייםבמשךמחזיקהמעביר(1)

;בחברהמהזכויותאחתבכל90%לפחותלוהמקנותזכויות

שנתייםבמשךאליהשהועברבנכסמחזיקההחברה(2)

;ההעברהמיוםלפחות

באותההקיימותהזכויותקבלתתמורת,לחברהבנכסזכויותיומלואאתהמעביראדם

כלנתמלאואם,העניןלפי,מקרקעיןמיסויחוקלפיאוזופקודהלפיבמסיחוייבלא,חברה

:אלה

לפחותלוהמקנותזכויותההעברהיוםלאחרמידמחזיקהמעביר(א)(1)

;בחברהמהזכויותאחתבכל90%

שלשבהחזקתוהזכויותסךיפחתלאהנדרשתהתקופהבמהלך(ב)

פסקתהוראותאולם,בחברהמהזכויותאחתמכל25%-מהמעביר

ובמהלך...פ"מועתירתלחברההנכסהועבראםיחולולאזומשנה

בחברההזכויותבעליבידיזכויותנמכרולאהנדרשתהתקופה

.ההעברהיוםלאחרמידבידיהםהיואשר,האמורה

;הנדרשתבתקופהאליהשהועברבנכסמחזיקההחברה(2)

ביטול טכני לאור  

2החלת חלק ה

לפקודה על שותפויות

(1)א104
בבעלותשהינונכסלגבייחוללא(א)קטןבסעיףהאמור

.בעליםמספרשלמשותפתבבעלותאושותפות
נמחק



(  המשך)א 104טבלה מסכמת לסעיף –242עיקרי תיקון 
242לאחר תיקון 242לפני תיקון א104סעיף נושא התיקון

הארכת פרק הזמן  

להשלמת בנייה על 

קרקע המועברת  

לאיגוד מקרקעין

(1ב)א104

לאיגודשהיתהאומקרקעיןאיגודשהיאלחברהנכסהועבר

,(א)קטןסעיףהוראותיחולו,הנכסהעברתלאחרמקרקעין

הנכסואם,בנכסהמעבירשלזכויותיומלואשהועברוובלבד

קרקעאותהעלבניןבנייתהושלמה,קרקעהואהמועבר

שקבעלתנאיםבהתאם,ההעברהממועדשנים4בתוך

;המנהל

,הנכסהעברתלאחרמקרקעיןלאיגודשהיתהאומקרקעיןאיגודשהיאלחברהנכסהועבר

הנכסואם,בנכסהמעבירשלזכויותיומלואשהועברוובלבד,(א)קטןסעיףהוראותיחולו

,ההעברהממועדשנים5בתוךקרקעאותהעלבניןבנייתהושלמה,קרקעהואהמועבר

;המנהלשקבעלתנאיםבהתאם



ב  104טבלה מסכמת לסעיף –242עיקרי תיקון 
242לאחר תיקון 242לפני תיקון ב104סעיף נושא התיקון

מתן אפשרות  

להעברת נכס משותף  

גם לחברה קיימת

(א)ב104

להעברתהגורמיםמשותפיםבעליםאובשותפותשותפים

אתהמעביריםאוהשותפותשבבעלותבנכסזכויותיהםמלוא

,הענייןלפי,המשותפתשבבעלותםבנכסזכויותיהםמלוא

חברהלאותההיהולאכךלצורךבמיוחדשהוקמהלחברה

והכל,לפניואומועדבאותואחרתפעילותאואחרנכס

במסיחוייבולא,חברהבאותהבלבדמניותהקצאתתמורת

חוקלפיאואינפלציהבשלתיאומיםחוקלפי,זופקודהלפי

:אלהכלהתקיימואם,העניןלפי,מקרקעיןשבחמס

שבבעלותבנכסזכויותיהםמלואלהעברתהגורמיםמשותפיםבעליםאובשותפותשותפים

,הענייןלפי,המשותפתשבבעלותםבנכסזכויותיהםמלואאתהמעביריםאוהשותפות

פקודהלפיבמסיחוייבולא,חברהבאותהבלבדמניותהקצאתתמורתוהכל,לחברה

:אלהכלהתקיימואם,העניןלפי,מקרקעיןמיסויחוקלפיאוזו



(  המשך)ב 104טבלה מסכמת לסעיף –242עיקרי תיקון 
242לאחר תיקון 242לפני תיקון ב104סעיף נושא התיקון

הקלות בעניין  

המגבלות בהעברת  

–נכס משותף 

פ"החרגת חברות מו

((1)א104ראו גם סעיף )

(1()א)ב104

אחדכלשלחלקו,ההעברהמיוםלפחותשנתייםבמשך

מהזכויותאחתבכלהמשותפיםהבעליםאומהשותפים

שהועברומהנכסיםאחדבכללושהיהלחלקזההבחברה

;העניןלפי,בשותפותלחלקואוכאמור

אחרנכסחברהלאותההיהולאכךלצורךבמיוחדשהוקמהלחברההנכסהועבר(א)

אחדכלשלחלקו-(חדשהחברה-זובפסקה)לפניואוההעברהבמועדאחרתפעילותאו

,ההעברהלאחרמיד,בחברהמהזכויותאחתבכלהמשותפיםהבעליםאומהשותפים

;הענייןלפי,בשותפותאוכאמורשהועברנכסבכלההעברהלפנילושהיהלחלקזהה

חברה-זובפסקה)(א)משנהבפסקתכאמורחברהשאינהלחברההנכסהועבר(ב)

אובנכסהזכויותבעלי,ההעברהלפני,היוהקיימתבחברההזכויותבעלי-(קיימת

הקיימתבחברהבזכויותבחלקמהםאחדכלהחזיקההעברהלאחרומידבשותפות

לפני,הענייןלפי,בשותפותאובנכסולחלקוחברהבאותהבזכויותלושהיהלחלקהזהה

;ההעברה

הזכויותבעליבידיהמוחזקותהזכויותסךיפחתלאהנדרשתהתקופהבמהלך(ג)

מיד,(ב)או(א)משנהבפסקתכאמור,חלקםאוכולם,קיימתבחברהאוחדשהבחברה

,בחברהמהזכויותאחתמכל25%מ־,משנהפסקאותבאותןכאמורההעברהלאחר

ובמהלך...פ"מועתירתלחברההנכסהועבראםיחולולאזומשנהפסקתהוראותאולם

היואשר,האמורהבחברההזכויותבעליבידיזכויותנמכרולאהנדרשתהתקופה

;ההעברהיוםלאחרמידבידיהם



(  המשך)ב 104טבלה מסכמת לסעיף –242עיקרי תיקון 
242לאחר תיקון 242לפני תיקון ב104סעיף נושא התיקון

הארכת פרק הזמן  

להשלמת בנייה על קרקע  

המועברת לאיגוד מקרקעין

((1ב)א104ראו גם )

(4()א)ב104

החברההפכהמכןולאחר,זהקטןבסעיףכאמורלחברהקרקעהועברה

בניןבנייתהושלמהאםרקזהבסעיףהקבועהפטוריינתן,מקרקעיןלאיגוד

שיקבעלתנאיםבהתאם,ההעברהממועדשנים4בתוךקרקעאותהעל

;המנהל

מקרקעיןאיגודשהיא,זהקטןבסעיףכאמורלחברהקרקעהועברה

הפטוריינתן,הקרקעהעברתבעקבותמקרקעיןלאיגודשהיתהאו

בתוךקרקעאותהעלבניןבנייתהושלמהאםרקזהבסעיףהקבוע

;המנהלשיקבעלתנאיםבהתאם,ההעברהממועדשנים5

ביטול הוראה מיותרת  

בעקבות מתן האפשרות  

להעברת נכס משותף גם 

לחברה קיימת

(ג)ב104

סעיףלפינכסאליהשהועברחברהגם(א)קטןבסעיףכאמורכחברהיראו

העברתמיוםשנתייםתוםועדהחברהשלהקמתהממועדעודכל,בעברזה

:אלהכלהתקיימו,זהסעיףלפי,נוסףנכס

;השתנולאבחברההזכויותבעלי(א)

העברתבשלמעבירלכלשהוקצוהזכויותשלהשוקשווישביןהיחס(ב)

שלהשוקשווישביןכיחסהוא,העברתובמועדהנוסףהנכסלשווינוסףנכס

מידהחברהשלהשוקלשווילחברהשהעבירהנכסיםבכלהמעבירשלחלקו

.ההעברהלאחר

נמחק



(  סוף)ב 104טבלה מסכמת לסעיף –242עיקרי תיקון 
242לאחר תיקון 242לפני תיקון ב104סעיף נושא התיקון

הקלות בשינוי זכויות  

במהלך תקופת המגבלות
(ו)ב104

זהיםבההזכויותשבעליאחרתלחברהנכסהמעבירהחברה

זכויותבעלכלשלוחלקו,המעבירהבחברההזכויותלבעלי

לא,(אחותחברה-להלן)המעבירהבחברהלחלקוזההבה

חוקלפי,זופקודהלפיבמסההעברהבעתתחוייב

,מקרקעיןשבחמסחוקלפיאו,אינפלציהבשלהתיאומים

האוצרשרשקבעהתנאיםכלהתקיימואם,העניןלפי

.בתקנות

הזכויותלבעליזהיםבההזכויותשבעליאחרתלחברהנכסהמעבירהחברה

המעבירהבחברהלחלקוזההבהזכויותבעלכלשלוחלקו,המעבירהבחברה

חוקלפיאוזופקודהלפיבמסההעברהבעתתחוייבלא,(אחותחברה-להלן)

:אלהשניהתקיימואם,העניןלפי,מקרקעיןמיסוי

בעלישמחזיקיםהזכויותסךיפחתלאהנדרשתהתקופהבמהלך(א)

מכל25%-מ,חלקםאוכולם,האחותובחברההמעבירהבחברההזכויות

;חברותבאותןמהזכויותאחת

.האוצרשרשקבעהתנאים(ב)

[חדש( ]1ו)ב104

הזכויותבעליבמנייןייכללולאבבורסההנסחרותבזכויותהמחזיקיםזכויותבעלי

,הנכסהעברתבמועד,היוכןאםאלא,(ו)או(ב),(ג()1()א)קטניםסעיפיםלעניין

.נאמנותוקרןגמלקופתלמעט-"שליטהבעל",זהלעניין;שליטהבעלי



ג105טבלה מסכמת לסעיף –242עיקרי תיקון 
242לאחר תיקון 242לפני תיקון ג103סעיף נושא התיקון

הקלות בשינוי זכויות  

במהלך תקופת המגבלות

בפיצול אופקי

(א()7)ג105

לבעלייהיוהפיצולממועדשנתייםובמשךהפיצוללאחרמיד

החדשותמהחברותאחתבכלהמתפצלתהחברהשלהמניות

הממשיכההמתפצלתובחברה(1)א105סעיףפיעלבפיצול

בכלחלקואותו,המתפצלתבחברהלהםשהיוזכויותאותן

;הפיצוללמועדבסמוךוהכל,מהזכויותאחת

מהחברותאחתבכלהמתפצלתהחברהשלהמניותלבעלייהיוהפיצוללאחרמיד

זכויותאותןהממשיכההמתפצלתובחברה(1)א105סעיףפיעלבפיצולהחדשות

למועדבסמוךוהכל,מהזכויותאחתבכלחלקואותו,המתפצלתבחברהלהםשהיו

בעליבידיהמוחזקותהזכויותסךיפחתלאהנדרשתהתקופהובמהלך,הפיצול

מכל25%-מ,כאמורמהחברותאחתבכל,חלקםאוכולם,האמוריםהמניות

;חברותבאותןמהזכויותאחת

הקלות בשינוי זכויות  

במהלך תקופת המגבלות

בפיצול אנכי

(ב()7)ג105

תחזיקהפיצולממועדשנתייםובמשךהפיצוללאחרמיד

בחברההזכויותבמלוא(2)א105סעיףפיעלמתפצלתחברה

,החדשה

הזכויותבמלוא(2)א105סעיףפיעלמתפצלתחברהתחזיקהפיצוללאחרמיד

בחברהזכויותיהסךיפחתלאהנדרשתהתקופהובמהלך,החדשהבחברה

;חברהבאותהמהזכויותאחתמכל25%-מהחדשה

יום 30דיווח תוך 

מהפיצול

חלף אישור מראש לגבי 

אנכיפיצול 

(13)ג105
,(ב)ח105בסעיףכאמורהמנהלאישורניתןהפיצוללפני

.הפיצוללתכנית

כאמורהמנהלאישורניתןהפיצוללפני-(1)א105בסעיףכאמורפיצוללעניין

הוגשו-(2)א105בסעיףכאמורפיצולולעניין,הפיצוללתכנית,(ב)ח105בסעיף

...(א)יט103סעיףלפילהגישםשישוהמסמכיםהדוחות



(  המשך)ג 105טבלה מסכמת לסעיף –242עיקרי תיקון 

242לאחר תיקון 242לפני תיקון ג105סעיף נושא התיקון

הארכת פרק הזמן  

להשלמת בנייה על קרקע  

המועברת לאיגוד מקרקעין

(14)ג105

לחברהקרקעוהועברה,מקרקעיןאיגודהמתפצלתהחברהאוהחדשההחברההיתה

שהועברהקרקעאותהעלהמנהלשיקבעלתנאיםבהתאםבניןבנייתהושלמהאם-חדשה

.הפיצולממועדשנים4בתוך

איגודהמתפצלתהחברהאוהחדשההחברההיתה

הושלמהאם-חדשהלחברהקרקעוהועברה,מקרקעין

אותהעלהמנהלשיקבעלתנאיםבהתאםבניןבניית

.הפיצולממועדשנים5בתוךשהועברהקרקע

ביטול המגבלות על קיזוז  

הפסדים בפיצול
ה105

אחתלכלושיוחסהפיצוללמועדעדמתפצלתלחברהשהיה28בסעיףכאמורהפסד(א)

כנגדלקיזוזיותר,הבאותלשניםלהעברהניתןוהוא,(ב)ד105בסעיףכאמורמהחברות

שלאחרהמסמשנתהחל,העניןלפי,המתפצלתהחברהאוהחדשההחברההכנסת

מסך20%עלהעולהסכוםחברהבכללקיזוזיותרלאמסשנתשבכלובלבד,הפיצול

...נמצאהואשבההחברהשלהחייבתמההכנסה50%עלאוהאמורההפסד

...

כיהפיצולבמועדהמנהלבפניבכתבשהתחייבוחדשהוחברהמתפצלתחברה(ז)

עלההפסדיםבקיזוזיוגבלולא,הפיצולמיוםשנתייםבמשךתשתנהלאבהןהבעלות

הפרתהאתויראו,לפיצולתנאיתהווהזהקטןבסעיףכאמורהתחייבות;זהסעיףפי

.ג105בסעיףהמפורטיםהתנאיםאחדכהפרת

...

כולונמחקהסעיף
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