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חידוש מבצע "דיבידנד מוטב" מ"-רווחים כלואים" 2019
חוזר מיסים מספר 6.19
רשות המיסים מתכננת לקבוע שוב הוראת שעה לגבי חברות  -חלוקת דיבידנדים בשיעור מס מוטב ,על מנת לעודד
בעלי מניות לחלק רווחים כלואים בחברה ,תוך תשלום מס מופחת ,כפי שהיה בשנת  2012ולאחרונה בשנת .2017
כך לפי הפרסום באתר גלובס ביום  , 14.5.2019לפיו :רשות המסים שוקלת להציע לשר האוצר אשר יתמנה,
רעיונות שונים ומגוונים להגדלת גביית המס ,כגון הטלת מע"מ על פירות וירקות ,ביטול הפטור ממע"מ באילת,
העלאת אחוז המע"מ ,ובין היתר גם מבצע חדש לתשלום מס מופחת על "רווחים כלואים".
כיום ,על מנת לשמר את הרווחים לאחר תשלום מס חברות ) ,(23%ולהימנע מתשלום מס דיבידנדים בשיעור של
) 33%כולל מס יסף( ,מעדיפים בעלי השליטה בחברות להימנע מחלוקת דיבידנדים מרוחי החברה ולהותיר רווחים
אלו בחברה.
סעיף  77לפקודת מס הכנסה ,מאפשר אומנם לרשות המיסים לחייב חברות אשר בהן רווחים כלואים לחלק
דיבידנדים ,אך רק במגבלות מסוימות ,גם זו ,רק לאחר חמש שנים משנת המס שבה הם נצברו.
על רקע הגירעון בתקציב המדינה ואי עמידה ביעדי הגבייה ,נערך בשנת  2012מבצע לעידוד חלוקת רווחים כלואים,
מבצע דומה נערך גם לאחרונה בשנת  2017בהצלחה רבה .במסגרתו שולמו לקופות המדינה סכומי מס נכבדים של
מיליארדי .₪
כעת נראה ,כי רשות המסים מעוניינת להחזיר את ה"-מבצע" ,כבר בשנת  ,2019ולתמרץ שוב את החברות לחלק את
"הרווחים הכלואים" .כך תגדיל הרשות את קופת המדינה מגביית המס ,ותגרום להזרמת כספים לפעילות
הכלכלית של המשק.
אולם ,ליד שיעור המס המוטב צפוי גם מקל בדמות החמרה של התנאים הכופים חלוקת רווחים כלואים ,כך שיהיה
קל יותר לרשות המיסים לכפות על חברות חלוקת רווחים שאין בהם שימוש עסקי ממשי ,ככל שאותן חברות לא
ינצלו את המבצע החדש.
מטרת חוזר זה הינה להביא לידיעתכם את עיקרי השינויים והעדכונים בחוק בנושאי המס שונים .לאור מורכבות חלק
מהסוגיות ,נמליץ על התייעצות עם משרדנו טרם ביצוע פעולות כלשהן.
__________________________________________________________________________________
בכבוד רב,
ניר שירן ושות' רואי חשבון
יש לציין שאין בהצעות אלו משום תכנון מס ואינן המלצה לעשות או להימנע מלעשות מהלך כלשהו.
אין לראות בחומר המתפרסם בחוזר זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהיא .לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.

______________________________________________________________________________________
רח' הרצל  91ראשון לציון  7526201טל 03-9503450:פקס91 HERZEL ST. RISHON LE ZION 03-9583981:

\\\sbs\data\Fמסמכים שלי\האלף הבא  -מסמכים\חוזר מיסים\\2019חוזר  -6.19חידוש מבצע דיבידנד מוטב מ-רווחים כלואים doc.2019

