היבטי מס
בהנפקת חברות ישראליות בארץ ובחו"ל
אבי נוימן ,רו"ח )משפטן(
 2באפריל 2006

)*( אין במצגת זו משום חוות דעת או המלצה מקצועית

חלק א':
תמונת סטטוס  -משקיעים

2

היבטי מס ערב רפורמת המס
לגבי משקיעים מלפני הרישום למסחר -

מניות מייסדים

3

הפיכת מניות פרטיות למניות הנסחרות בבורסה
• סעיף  101לפקודה ,לאחר רפורמת המס החדשה,
קובע כי:
" רישום מניות של חברה בבורסה בישראל או רישום
מניות של חברה תושבת ישראל בבורסה ,מחוץ לישראל
שנעשה לפני שנת  ,2006ייחשב כמכירת מניות החברה
ביום הרישום ,זולת אם ביקש שלא יחשב כך שעה
שהגיש לראשונה לאחר הרישום דוח לפי סעיף ."131
4

הפיכת מניות פרטיות למניות הנסחרות בבורסה )המשך(
• נוסח סעיף  101עד תיקון :147
"רישום מניות של חברה בבורסה בישראל או רישום
מניות של חברה תושבת ישראל בבורסה או בשוק מוסדר,
מחוץ לישראל ,ייחשב כמכירת מניות החברה ביום
הרישום ,זולת אם בעל המניות ביקש שלא ייחשב כך שעה
שהגיש לראשונה דוח לפי סעיף ."131

5

רישום למסחר כאירוע מס  -מניות מייסדים
סעיף  101לפקודה -ערב רפורמת המס החדשה
• הנפקות שבוצעו עד לתום שנת המס 2005
• סעיף  101הציב בפני המשקיע בחירה בין שתי חלופות:
חלופה א' -לראות ברישום בבורסה כמועד המכירה ולשלם
מס בהתאם;
חלופה ב' -לבקש שלא לראות במועד הרישום בבורסה
כמועד המכירה ע"י בקשה המוגשת עם הדוח השנתי
הראשון שלאחר הרישום בבורסה;
6

רישום למסחר כאירוע מס -
סעיף  101לפקודה )המשך(
• כלומר ,קיימת אפשרות למשקיע לבקש לדחות ביום
הרישום את אירוע המס ולהחליט ביום המכירה בפועל
באיזו חלופה ברצונו להתמסות .באם בחר בחלופת יום
הרישום )חלופה א'( ישלם את המס החל עליו בתוספת
הפרשי הצמדה וריבית ממועד הרישום.
• חלופה זו מאפשרת למשקיע לבדוק במועד המימוש בפועל
את הנמוך מבין שתי החלופות ולשלם את המס בהתאם.
7

רפורמת המס החדשה -רישום מניות למסחר
החל משנת המס 2006
• בעקבות ביטול ההבחנה בין שיעורי המס החלים על רווח מניירות ערך
נסחרים ולא נסחרים ,בוטל סעיף  101לפקודה.
• כתוצאה מכך ,לא יראו עוד רישום מניה פרטית למסחר בבורסה
כמכירה .עם זאת ,הוראות הסעיף יחולו כאמור רק על ניירות ערך
שנרשמו למסחר לפני שנת המס .2006
• לסיכום:
 הנפקה לפני שנת  2006בבורסה בישראל או חברה תושבת ישראלבבורסה מחוץ לישראל ,כפופה לסעיף  101לפקודה )ר' השקף הבא(;
 הנפקה החל משנת  2006לא כפופה לסעיף  101לפקודה )בהנפקות אלותעסוק מצגת זו(.
8

רישום מניות למסחר בבורסה )החל מ) (2006-המשך(

בעלי מניות יחידים
אירוע מס
ביום המכירה
בפועל של
המניה

9

רווח הון עד ליום 1.1.2003

מס שולי )(49%

רווח הון מיום  1.1.2003ועד
ליום המכירה

20%
בעל מניות מהותי – 25%

רישום מניות למסחר בבורסה )החל מ) (2006-המשך(

חברה עסקית הכפופה להוראות חוק התיאומים
אירוע מס
ביום המכירה
בפועל של
המניה

10

רווח הון עד ליום 1.1.2003

מס חברות
בהתאם לשיעור מס
החברות החל בשנת
המכירה בפועל

רווח הון מיום 1.1.2003
ועד ליום המכירה

מס חברות
בהתאם לשיעור מס
החברות החל בשנת
המכירה בפועל

רישום מניות למסחר בבורסה )החל מ) (2006-המשך(

חברה מחוץ לחוק התיאומים
אירוע מס
ביום המכירה
בפועל של
המניה

11

רווח הון עד ליום 1.1.2003

מס חברות
בהתאם לשיעור מס
החברות החל בשנת
המכירה בפועל

רווח הון מיום 1.1.2003
ועד ליום המכירה

25%

רישום מניות למסחר כאירוע מס -סעיף 101
)סקירה כרונולוגית -סיכום(
• הנפקה שבוצעה עד שנת ) 2002כולל(:
– בורסה בישראל – סעי  101חל.
– בורסה בחו"ל  סעי  101לא חל.

• הנפקה שבוצעה בין השנים :2003-2005
– בורסה בישראל  סעי  101חל.
– בורסה בחו"ל  סעי  101חל.

• הנפקה שבוצעה החל משנת :2006
– בורסה בישראל  סעי  101לא חל.
– בורסה בחו"ל  סעי  101לא חל.
12

איחוד מניות בעלות זכויות שונות
ערב הרישום למסחר
•
•
•

•

13

בחברות לא נסחרות שכיח מצב של גיוון זכויות המשוייכות
לסוגי מניות שונים ).(Preferred Shares, Class B, Class A
מאחר שלצורך הנפקה ישנה דרישה לאיחוד זכויות ,נהוג
לערוך "המרה" של סוגי המניות השונים.
ככלל ,פעולת השוואת זכויות עשויה להיחשב כאירוע מס
אולם עד כה רשויות המס לא ראו בפעולה כדי אירוע מס,
למעט מקרים חריגים.
)בצריך עיון -אופן רישום עלות המניות ויום הרכישה בידי
המשקיע לאחר איחוד הזכויות(.

הצעת מכר ערב הנפקה
• בפרקטיקה הנוהגת בתחום ההנפקות שכיח לבצע הצעת
מכר פרטית ערב ההנפקה לציבור.
• ככלל ,עד לתום שנת המס  ,2005על הצעת מכר ערב
הנפקה לא חלו הוראות סעיף  101לפקודה והמכירה
מוסתה באופן רגיל כמכירה של נייר ערך לא סחיר.
• רפורמת המס החדשה לא שינתה את אופן מיסוי
המשקיעים בהצעת המכר ולמעשה עם ביטול סעיף 101
אין עוד הבחנה בין מכר שבוצע ערב ההנפקה לבין מכר
שבוצע לאחר ההנפקה.
14

המיסוי לאחר הרישום למסחר-
הבחנה בין סוגי המשקיעים
לעניין החבות במס
15

המיסוי לאחר הרישום למסחר
מייסדים מול משקיעים
• כאמור לעיל ,הבחנה חשובה ראשונה לצורכי מס הינה בין
ה"מייסדים" לשאר ה"משקיעים“;
• הנפקת חברה יוצרת מצב בו ה"משקיעים" ,קרי :בעלי המניות )של
המניות שאינן נסחרות( נהפכים להיות בעלי מניות סחירות .אולם
בעלי המניות הם מגוונים ,ועשויים לכלול ,בין היתר:
 .1יחידים;
 .2חברה עסקית;
 .3חברה מחוץ לתחולת חוק התיאומים;
 .4תושבי חוץ;
 .5גופים מוסדיים :קופות גמל;
 .6עובדים.
16

חבות המס בגין ניירות ערך נסחרים-
 .1בעלי מניות יחידים
• השקעה בניירות ערך סחירים
• חבות המס בגין ניירות ערך נסחרים בבורסה ש"נצמח" החל
מ: 1.1.2006-
  20%על רווחי הון ממכשירים פיננסיים צמודים ורווחיהון מניירות ערך )ישראלים ,זרים ושאינם סחירים(;
  15%לגבי רווחי הון ממכשירים פיננסיים לא צמודים)כגון אגרות חוב(.

• "בעל מניות מהותי" יתחייב במס בשיעור של  25%בגין
רווחי הון מניירות ערך ומכשירים פיננסיים צמודים ,ומס
בשיעור של  20%בגין רווחי הון מניירות ערך ומכשירים
פיננסיים לא צמודים.
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חבות המס בגין ניירות ערך נסחרים-
 .1בעלי מניות יחידים )המשך(
• "בעל מניות מהותי" הינו המחזיק ,לבדו או עם קרובו ב 10%-לפחות
מסוג כלשהו של אמצעי השליטה ,במועד מכירת נייר הערך או
במועד כלשהו ב 12-החודשים שקדמו למכירה.
• חבות המס תהא  25%אם נתבעו הוצאות מימון בגין רכישת המניות;
הן לגבי יחידים שאינם בעל מניות מהותי והן לגבי אלו שהינם בעל
מניות מהותי.
• בשנת  2006בלבד -רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים של
חברות שעיקר נכסיהם הם מקרקעין מחוץ לישראל יחויב במס
בשיעור של  25%בידי יחידים )הן בעלי מניות רגילים והן בעל
מניות מהותי(
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חבות המס בגין ניירות ערך נסחרים-
 .2חברה עסקית )כפופה להוראות חוק התיאומים(
השקעה בניירות ערך סחירים
• במסגרת רפורמת המס נקבע כי חברות הכפופות להוראות חוק
התיאומים ,תתחייבנה במס על הרווחים ממכירת ניירות ערך
סחירים במס חברות בהתאם לשיעור המס שיחולו בשנת המכירה;
• שיעור מס החברות יורד בהדרגה ושיעוריו הצפויים הם:
27% -2008
34% -2005
26% -2009
31% -2006
 2010ואילך 25% -
29% -2007
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חבות המס בגין ניירות ערך נסחרים-
 .3חברה מחוץ לחוק התיאומים
השקעה בניירות ערך סחירים
• על פי הוראת שעה לשנים  2006-2009נקבע כי חברות
שחוק התיאומים אינו חל עליהן יחוייבו במס בשיעור של
 ,25%חלף שיעור מס החברות הגבוה יותר שצפוי לחול
באותן שנים.
• כלומר ,במכירה של ני"ע בידי חברה מחוץ לחוק התיאומים,
שתתבצע החל מיום  ,1/1/2006יחול מס בשיעור .25%
20

חבות המס בגין ניירות ערך נסחרים-
 .4תושב חוץ
• סעיף )97ב (2לפקודה מעניק פטור מתשלום מס הכנסה ,לתושב חוץ על
רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל.
• סעיף  2לתקנות מס הכנסה )פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון
במכירת נייר ערך( ,התשס"ג  ,2003קובע פטור ממס על רווח הון של
תושב חוץ במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה מחוץ לישראל בהתקיים
מספר תנאים על פי התקנות.
הערה :לגבי החזקות של תושב חוץ בניירות ערך טרם רישומם למסחר
יחויב חלק רווח ההון הריאלי שנצמח עד למועד הרישום למסחר )על פי
חישוב לינארי( והכל בכפוף לאמנות מס רלוונטיות.
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חבות המס בגין ניירות ערך נסחרים-
 .4תושב חוץ – הוראות פטור מיוחדות
פטור ממס לתושב חוץ בגין רווח הון ממכירת מניה
בחברה עתירת מחקר פיתוח
• במסגרת תיקון  ,132הוסף סעיף )97ב (1שקובע כי תושב חוץ
יהא פטור ממס על רווח הון ממכירת מניה שהוקצתה לו בשנת
 2003ואילך בחברה ,שבמועד ההקצאה היתה חברה עתירת
מחקר ופיתוח ,תמורת השקעתו הכספית בה.
• כאמור בחוזר מס-הכנסה מס'  ,23/2002פטור תמורת השקעתו
הכספית  -משמע ,תושב החוץ השקיע בחברה מזומן בתמורה
לקבלת המניות ,וכן ראוי להבהיר שהפטור ינתן במקרים בהם
בכל התקופה ,ממועד ההקצאה ועד המכירה ,החברה אכן היתה
חברה עתירת מחקר ופיתוח.
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חבות המס בגין ניירות ערך נסחרים-
 .4תושב חוץ  -הוראות פטור מיוחדות )המשך(
• לעניין זה ,חברה עתירת מחקר ופיתוח הינה חברה
כהגדרתה בתקנות שקבע שר האוצר לפי סעיף 103א)ב(
לפקודה )תקנות מ"ה )שנוי מבנה של חברות עתירות
מחקר ופיתוח( ,התשנ"ד.(1994-
• כך למעשה תושב חוץ עשוי להיות פטור ממס בעת מכירת
מניות סחירות ,גם אם החזיק מניות ערב רישומן למסחר
והכל אם מדובר בהשקעה שבוצעה בדרך של הנפקה
בשנת  2003ואילך בחברה עתירת מחקר ופיתוח שנרשמו
למסחר.
23

תושב חוץ  -הוראות פטור מיוחדות )המשך(
פטור לגבי רכישות שביצע תושב חוץ בין התאריכים
) 31.12.2008 - 1.7.2005הוראת שעה(
• על פי הוראת השעה תושב חוץ ממדינת אמנה יהיה פטור ממס על
רווח ההון ממכירת ניירות ערך של חברה תושבת ישראל ובלבד
שרכש את אותן ניירות ערך בין התאריכים 1.7.2005-31.12.2008
בהתקיים תנאים מסוימים שנקבעו בחוק ,וביניהם:
תושבות רצופה של  10שנים לפחות במדינת האמנה ,רכישה שלא
בוצעה מקרוב ישראלי ,הגשת הודעה לפקיד השומה ועוד.
• כאמור לעיל ,בהתאם להוראת השעה ,גם תושב חוץ ממדינת אמנה,
שהחזיק במניות חברה תושבת ישראל ,ערב רישומה למסחר עשוי
להיות פטור ממס בעת מכירתן והכל אם מדובר במניות שנרכשו על
ידו לאחר ה) 1.7.2005-ועד ליום .(31.12.2008
24

חבות המס בגין ניירות ערך נסחרים-
 .5קופות גמל ,קרנות פנסיה ומלכר"ים
• סעיף  (2)9לפקודה פוטר ממס הכנסות שהפיקו אותם גופים הפטורים
ממס על פי הוראות הסעיף והכל אם הכנסות אלה אינן הכנסות מעסק
בשליטתם.
• כך למעשה ,גם רווח הון ממכירת מניות נסחרות יהיה פטור ממס בידי
גופים כאמור לעיל ,ללא הבחנה אם נרכשו בידי הגופים ערב רישומן
למסחר או לאחריו.
• החריג :הפטור לא יחול מקום בו הגופים הפטורים הינם בלי שליטה
או בעלי החזקה מהותית באותן חברות נסחרות:
כך לדוגמא לגבי קופות גמל ,החזקה במישרין או בעקיפין בשיעור של
 10%או  20%בידי מספר קופות גמל המנוהלות בידי גוף אחד ,יחשב
כהחזקה מהותית וישלול את הפטור בידי אותן קופות גמל.
25

חבות המס בגין ניירות ערך נסחרים-
 .6הנפקה לעובדים
• ככלל ,על הקצאות לעובדים מיום  1.1.2003יחולו הוראות
סעיף  102החדש במסלולים עם נאמן או ללא נאמן.
• לגבי מסלול עם נאמן -יחולו המסלול הפירותי או ההוני
בהתאם לבחירת החברה.
• לגבי מסלול ללא נאמן -יחולו הוראות סעיף )102ג(
לפקודה בדומה למתכונת שהיתה
נהוגה בעבר לעניין סעיף )3ט(
לפקודה.
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חבות המס בגין ניירות ערך נסחרים-
 .6הנפקה לעובדים )המשך(

• בהתאם למסלול ההוני תחת נאמן יחול שיעור מס של  25%על
העובד בעת מכירתן של אותן מניות בפועל או העברתן מהנאמן לידי
העובד) .תקופת החסימה כיום לגבי מסלול זה הינו שנתיים ממועד
הקצעת האופציות/המניות(.
• החריג :לגבי חברות רשומות למסחר או חברות שנרשמו למסחר
בתוך  90יום ממועד הקצאה ,שווי הטבה בגובה ממוצע שוויון של
המניות ב 30-יום שקדמו להקצאה ,יחשב כהכנסת עבודה בידי העובד
ויחויב לפי שיעור המס השולי ואילו יתרת שווי ההטבה תמוסה כרווח
הון )אירוע המס בכל מקרה יהיה בעת מימוש המניות בפועל(.
• מסקנה :לגבי חברות העומדות בפני רישום מניות למסחר ,יש מקום
לבחון הקצאה לעובדים במסלול הוני עם נאמן ,לפחות  90יום לפני
מועד הרישום הצפוי על מנת שכל רווח ההון בידי העובדים ימוסה
בעתיד בשיעור מס של .25%
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חבות המס בגין ניירות ערך נסחרים-
 .6הנפקה לעובדים )המשך(
מניות חסומות )(Restricted Share
•
•

•
•

מניות רגילות שעל פי תנאי ההנפקה שלהן לא ניתנות למסחר חופשי.
החברה מעניקה לעובדיה את מניותיה בחינם או במחיר המשקף
הנחה ,על מנת להשיג אלמנט של שימור המניות )מניות שלא נרשמו(
או לחילופין שימור העובד )מניות שהוצאו לעובדים במסגרת תוכניות
עידוד בתנאים מועדפים( בכפוף לתקופת ההבשלה.
בדרך כלל נהוג לתת את המניות במחיר המינימלי המתחייב.
עובד שקיבל את מניות החברה זכאי לכל הזכויות הצמודות למניות
)קרי :זכויות הצבעה ודיבידנד(.
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חבות המס בגין ניירות ערך נסחרים-
 .6הנפקה לעובדים )המשך(
(RSU) Restricted Share Units
•
•

•

•

מהווה התחייבות להענקת מניה בתום תקופת זכאות מוגדרת מראש.
אפשרות זו דומה למניות חסומות אך בניגוד לדילול מיידי במועד
ההענקה במקרה של מניות חסומות ,באופציה זו הדילול הוא
הדרגתי לאורך צבירת תקופת הזכאות.
במידה שאין עמידה בתקופת הזכאות ,ההתחייבות פוקעת ,לעומת
הצורך לרכוש מהעובד בחזרה את המניות במקרה של מניות
חסומות.
בנוסף ,העובד אינו זכאי בתקופת צבירת הזכאות לדיבידנדים או
זכויות הצבעה ,בשונה ממניות חסומות.
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היבטי מס בעת מכירת מניות שהיו חסומות
)(RS/RSU
RS
• ככלל ,ניתן להחיל על הנפקת מניות אלו את המסלול ההוני לפיו
יחול שיעור מס של  25%על העובד בכפוף לחריג שקבוע
בהוראת הסעיף לעניין סכום המייצג את שווי השוק של המניה
במועד ההענקה )סכום שימוסה כהכנסת עבודה(.
• במסלול ללא נאמן -החיוב במס ,מכוח הוראות סעיף )102ג()(1
לפקודה על הענקת מניות ) (RSהינו במועד הענקת המניות.
)באישור רשויות המס ניתן לדחות את אירוע המס עד למועד
השחרור מהחסימה(.
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היבטי מס בעת מכירת מניות שהיו חסומות
)) (RS/RSUהמשך(

RSU
• במסלול נאמן הוני יחול שיעור מס של  25%בכפוף לחריג
שקבוע בהוראת הסעיף לעניין סכום המייצג את שווי השוק של
המניה במועד ההענקה )סכום שימוסה כהכנסת עבודה(.
באישור רשויות המס ,מועד ההענקה יחשב כמועד מתן
ההתחייבות ולא מועד ההקצאה בפועל והכל בהנחה שקיימת
התחייבות מלאה.
• במסלול ללא נאמן -יחולו הוראות סעיף )102ג() (2לפקודה
לעניין החיוב במס והוא ידחה עד למועד מכירתן בפועל של
המניות המוקצות ואולם כל הרווח ימוסה כהכנסת עבודה.
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חלק ב':
תמונת סטטוס -
החברה המנפיקה
32

נושא  :1הוצאות הנפקה
• בהתאם לחוק עידוד תעשייה )מיסים( ,התשכ"ט1969-
הוצאות הכרוכות בהנפקת מניות למסחר בבורסה יותרו בניכוי
על פני שלוש שנות מס החל משנת ההנפקה והכל כל עוד
מדובר ב"חברה תעשייתית"כהגדרתה על פי הוראות החוק.
• "חברה תעשייתית" -מוגדרת כחברה שלפחות 90%
מהכנסותיה בשנת המס הן ממפעל תעשייתי שבבעלותה.
מפעל תעשייתי מוגדר בחוק כמפעל בעל פעילות ייצורית.
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נושא  :1הוצאות הנפקה )המשך(
• בעבר היתה מחלוקת לגבי התרתן של הוצאות הנפקה
לגבי חברות הנרשמות למסחר בחו"ל ואולם כיום
בהתאם לצו מס הכנסה )קביעת בורסה( ,התשס"ד
 ,2004נקבע כי בורסה לפי הפקודה תחשב גם בורסה
לניירות ערך בכל מדינה מחוץ לישראל ,המתנהלת על
פי כללים שנקבעו בידי מי שרשאי לקבעם ,על פי הדין
במדינה שבה היא מתנהלת.
• כך למעשה יותרו הוצאות הנפקה בניכוי גם לגבי
חברות המונפקות בבורסות בחו"ל.
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נושא  :1הוצאות הנפקה )המשך(
הוצאות הנפקה לגבי מכשירים פיננסים נוספים
• אופציות -ככלל ,לא יותרו בניכוי בידי חברה תעשייתית )וכמובן
חברה רגילה(.
• אג"ח -יותרו בניכוי על פני אורך חיי האג"ח )גם לגבי
חברות שאינן תעשייתיות(.
• אג"ח ניתנות להמרה-
חברה שאינה תעשייתית:
יותרו בניכוי לאורך חיי האג"ח עד למועד המרתן
חברת תעשייתית:
יותרו בניכוי לאורך חיי האג"ח עד למועד המרתן וממועד המרתן-
על פני שלוש שנים ממועד הנפקת המניות.
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נושא  :1הוצאות הנפקה )המשך(
• סעיף  41לחוק מע"מ קובע:
"אין לנכות מס על תשומות ,אלא אם הן לשימוש
בעסקה החייבת במס".
• בהתאם לפסיקת בית משפט עליון ובהתאם להוראת
פרשנות של מע"מ )תאמ"ו  ,(66.720מקום בו כספי
ההנפקה ישמשו לעסקאות חייבות במע"מ ,הרי שיש
להתיר בניכוי את מס התשומות הכרוך בהוצאות
ההנפקה.
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נושא  :2שינוי משנה לקראת הנפקה
חוק המיזוגים והפיצולים
• לעיתים ערב הנפקה ,חברות מבצעות שינוי מבנה הכרוך
במיזוג או פיצול פעילויות כהערכות אופטימלית להנפקה
לציבור.
• ככלל ,שינויי המבנה מהווים אירוע מס הן ברמת
החברות המעורבות במהלך והן ברמת בעלי המניות.
ואולם -בהתאם להוראות חוק המיזוגים והפיצולים
)סעיפים  103-105לפקודה( ,שינויי מבנה אלו פטורים
ממס במועד שינוי המבנה ,בכפוף להתקיימותם של
התנאים הנדרשים בחוק.
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נושא  :2שינוי משנה לקראת הנפקה
חוק המיזוגים והפיצולים )המשך(
•

•

•

•

במסגרת מגבלות על שינויי מבנה ,קיימת הוראה בדבר האפשרות
לבצע דילול בהנפקת מניות למשקיעים חיצוניים לאחר שינוי
המבנה.
ככלל ,הנפקת מניות לציבור לאחר שינוי מבנה לא תחשב כהפרה
ובלבד ששיעור החזקתם של בעלי המניות הקיימים עקב ההנפקה
לא יפחת מ.51%-
יוער כי ניתן לבצע שילוב של הצעת מכר ,הנפקה פרטית והנפקה
לציבור שלא ייחשבו כהפרה ובלבד שהשיעור האמור במצטבר לא
יפחת מ.51%-
לגבי חברות עתירות מחקר ופיתוח -הדילול האמור יתאפשר עד
לכדי  75%מהון המניות הקיים.
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נושא  :2שינוי משנה לקראת הנפקה
חוק המיזוגים והפיצולים )המשך(
•
-

-

-

שינויי המבנה הנפוצים ערב הנפקה:
מיזוג חברות
על מנת לעמוד בתנאי דרישת הון מינימלי ושווי שוק וכן סינרגיה
בפעילויות עסקיות .המיזוג יכול גם להיעשות כיום בדרך של החלפת
מניות.
פיצול פעילויות
מקום בו מעונינים להנפיק בבורסה רק חלק מהפעילויות הקיימות
בחברה .פיצול כאמור יכול להתבצע הן בדרך של סעיף 104
לפקודה והן בדרך של פיצול לפי סעיף  105לפקודה.
היפוכי שרוול והחלפת מניות )בעיקר לפני רישום למסחר בחו"ל(
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נושא  :3הנפקה לעובדים ונותני שירותים
• כחלק מהליך רישום מניותיה למסחר ,גם תוכניות אופציות שהנהיגה
החברה בעבר ותוכניות חדשות הופכות למעשה לתוכניות ברות מימוש
בשל סחירות המניות.
• חברה היוצאת בהנפקה עשויה למצוא את עצמה עם מספר תוכניות
אופציות ערב ההנפקה:
 סעיף )3ט(-אופציות שהוענקו לעובדים לפני  1.1.2003או אופציות שהוענקו
לנותני שירותים.
ככלל ,ההטבה בידי העובד או נותן השירותים לא תותר כהוצאה בידי
החברה אלא אם רשמה את הוצאות ההטבה בספריה )ועדת פסיקה .(8
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נושא  :3הנפקה לעובדים ונותני שירותים )המשך(
תוכניות אופציות ערב ההנפקה )המשך(:
 סעיף  102הישןככלל ,משטר המס חל רק לגבי אופציות שהוענקו לעובדים
במסגרת תוכניות אופציות קיימות מלפני .1.1.2003
ההטבה בגובה הרווח הריאלי שבו חויב העובד תותר כהוצאה
לחברה )חריג :הסדרי מס מיוחדים לדמוי  102ואישורי מס הכנסה
לגבי אופציות לעובדים בעת רישום למסחר בחו"ל(
 סעיף  102החדשככלל ,במסלול הנאמן ההוני לא תותר ההטבה המחושבת לעובד
כהוצאה בידי החברה ,למעט מרכיב ההטבה המחושב כהכנסת
עבודה )מרכיב ההטבה במועד ההענקה(.
לגבי הענקות במסלול נאמן פירותי -כל ההטבה תותר בניכוי.
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נושא  :4רכישה עצמית של מניות
והנפקתן מחדש
• בהתאם להוראת סעיף  308לחוק החברות "רכישה עצמית" של
מניות מותרת כיום גם בידי החברה המנפיקה .בעת רכישת אותן
מניות בידי החברה המנפיקה הן הופכות ל"מניות רדומות".
• הנפקתן של המניות הרדומות בעתיד עשויה לחסוך לחברה הוצאות
הנפקה ניכרות.
• ככלל ,בהתאם לחוזר מ"ה  10/2001מכירה של מניות על ידי החברה
תסווג כהנפקת הון ולפיכך ,לא תהווה ארוע מס )כללי החשבונאות
נוקטים גישה דומה(.
• עם זאת ,במקרים חריגים בהם מכירת המניות הרדומות נושאת אופי
מסחרי ,יש לראות במכירה כעסקה פירותית החייבת במס.
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נושא  :5חלוקת רווחים בדרך של הפחתת הון
• לאחר תיקון ) 147רפורמת המס החדשה( ,בוטלה ההבחנה בין שיעור
המס החל על רווחים מניירות ערך סחירים בידי יחידים לבין שיעור
המס שחל על רווחים מחלוקת דיבידנד.
• ערב התיקון לחוק ,יחיד היה חייב במס של  15%על רווחי הון
ממימוש ניירות ערך סחירים ואילו לגבי דיבידנדים מחולקים ,שיעור
המס היה ) 25%בהנחה שאין המדובר ברווחים ממפעל מאושר(.
כך למעשה נוצרה דווקא כדאיות במימוש אחזקות בידי יחיד ערב
חלוקת דיבידנד על ידי אותן חברות.
בעלי מניות שהינן חברות דווקא העדיפו את חלוקת הדיבידנד שכן
בניגוד למס שהיה מוטל עליהן כרווחי הון בעת מימוש אותם ניירות
ערך ,חלוקת דיבידנד אינה מהווה אירוע מס בידיהם.
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נושא  :5חלוקת רווחים בדרך של
הפחתת הון )המשך(
• בהתאם להוראות סעיף  302לחוק החברות ,חברה
רשאית לחלק את נכסיה לבעלי המניות תוך עמידה
ב"מבחן הרווח" ובמבחן "כושר הפירעון".
לעיתים חברה רשאית לחלק רווחים גם בדרך של
הפחתת הון באישור בית משפט.
• בהתאם למדיניות רשות המיסים ,מקום בו הפחתת ההון
מתבצעת פרו-רטה לכל המשקיעים ,הרי שההכנסה
תסווג בידי המשקיעים כדיבידנד ולא כרווח הון.
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נושא  :6דגשים מסוימים לגבי הנפקת
חברות ישראליות בחו"ל
• היפוכי שרוול ערב הרישום למסחר )נפוץ מאוד ב-(AIM-
יישום הוראות סעיף 104ב לפקודה.
• "היפוך שרוול" הינו שינוי מבנה לפיו בשל שיקולי
המשקיעים ,מעבירים המייסדים את מניותיהם בחברה
הישראלית לחברת החזקות זרה שקמה במיוחד לצורך
שינוי המבנה )או חברת מדף ציבורית ריקה( והיא זו
שמחזיקה בכל מניות החברה הישראלית לאחר שינוי
המבנה.
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נושא  :6דגשים מסוימים לגבי הנפקת
חברות ישראליות בחו"ל )המשך(
היפוך שרוול והחלפת מניות -תרשים סכמטי
לפני
מייסדים

חברה ישראלית

אחרי
מייסדים

משקיעים
זרים

חברה זרה )נסחרת(
100%

חברה ישראלית
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נושא  :6דגשים מסוימים לגבי הנפקת
חברות ישראליות בחו"ל )המשך(
)”Passive Foreign Investment Company (“PFIC
• משטר ה PFIC-נועד למנוע אפשרות של דחיית מס אמריקאי עד
למועד חלוקת הרווחים ,על ידי צבירת הכנסות פסיביות בחברה זרה.
•  PFICהינה כל חברה זרה )לא אמריקאית( ,אשר נכסיה או
הכנסותיה עונות על מספר מבחנים שבחוק מ"ה האמריקאי.
• שני מבחנים חלופיים לבחינת  PFICהם:
 .1מבחן הכנסה  75% -או יותר מההכנסה ברוטו בשנת המס
הינה הכנסה פסיבית )כגון :דיבידנד ,ריבית ,תמלוגים ,שכ"ד(.
 .2מבחן הנכסים  50% -או יותר משווי נכסיה מייצרים הכנסה
פסיבית )על-בסיס ברוטו(.
• יש חריגים מוגבלים בזמן )כגון :חב' סטארט-אפ ושינוי פעילות עסקית(.
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נושא  :6דגשים מסוימים לגבי הנפקת
חברות ישראליות בחו"ל )המשך(
)”Passive Foreign Investment Company (“PFIC
)המשך(
תוצאה של סיווג חברה כ.PFIC -
• ככלל ,סיווג חברה ישראלית נסחרת כ ,PFIC-רלבנטית
רק למשקיעים אמריקאים אשר משטר מס זה עשוי לחול
עליהם.
• החברה הנסחרת מחויבת למסור מידע מסוים לבעלי
מניותיה במידה והיא נחשבת כ ,PFIC-בייחוד אם אלו
בחרו במשטר ה.QEF ELECTION-
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נושא  :6דגשים מסוימים לגבי הנפקת
חברות ישראליות בחו"ל )המשך(

)”Passive Foreign Investment Company (“PFIC
)המשך(
תוצאות המס שיחול על המשקיע האמריקאי עם יישומו של משטר מס זה:

• דיבידנד
עם חלוקת רווחים בפועל על ידי חברת ה ,PFIC-רואה הדין
האמריקאי את הרווח כאילו חולק בחלקים שווים על פני כל
שנות המס אשר במהלכן לא חולק רווח .הכנסה זו ממוסה על
פי מדרגת המס הגבוהה ביותר של הנישום וכן מתווסף אל
ההכנסה חיוב ריבית רעיונית ,המצטרפת אל כל חלק של
ההכנסה למן המועד בו רואים את אותו חלק של ההכנסה
כאילו הופקה ועד למועד חלוקת הרווח בפועל.
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נושא  :6דגשים מסוימים לגבי הנפקת
חברות ישראליות בחו"ל )המשך(
)”Passive Foreign Investment Company (“PFIC
)המשך(
תוצאות המס שיחול על המשקיע האמריקאי עם יישומו של משטר מס
זה )המשך(:

רווח הון
• עיקרון המיסוי על הדיבידנד מוחל גם על מכירת מניות חברת ה-
 ,PFICכלומר:
בעת מכירת מניות ה PFIC-מיוחס כל הרווח מהמכירה לכלל
התקופה אשר במהלכה נצברה ההכנסה הפסיבית ,כאשר אל
הכנסה זו מצטרף חיוב הריבית הרעיונית המתואר לעיל ,וההכנסה
כולה ממוסה על פי שיעור המס הגבוה ביותר החל על הנישום.
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נושא  :6דגשים מסוימים לגבי הנפקת
חברות ישראליות בחו"ל )המשך(
הכנסות פיננסיות פטורות בידי החברה המנפיקה
• תקנות מס הכנסה )פטור ממס על הפרשי שער לחברה ישראלית
המוכרת מניות בבורסה מחוץ לישראל( -בהתאם לתקנות ,חברה
ישראלית המגייסת הון בחו"ל תהיה פטורה מהפרשי שער על פיקדון
שמקורו בכספי ההנפקה במשך שנתיים מיום ההנפקה.
• סעיף  47לחוק עידוד השקעות הון
הוראת שעה שהיתה קיימת בשנים  ,2005-2003לפיה הכנסות
ריבית על כספים שגייסה חברה ישראלית בחו"ל ,באמצעות הנפקה
לציבור ,יהיו חלק מהכנסות המפעל המאושר) .הוראת השעה לא
הוארכה לשנת המס .(2006
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