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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק לתיקון &קודת מם הבגםה (מם׳ 24 ו)(הקלות במתן הטבות לשינויי
 מבנה), התש״ם-2000

 תיקון סעיף 101 1. בפקודת מם הכנסה [נוסח חדש](להלן - הפקודה)', בסעיף ו10(ב) -

 (א) במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) נמכרו המניות לאדם(להלן - המקבל), כשעל המכירה חלה דחיית אירוע

 מס לא יראו בכך מכירה ויחולו הוראות דחיית אירוע המס הנוגעות לענין׳, מכר

 אותן המקבל - יראו בכך מכירה לראשונה-,

 (3) נמכרו מניות למקבל כשעל המכירה חל פטור ממם, לא יראו בכך מכירה;

 מכר אותן המקבל - יראו בכך מכירה לראשונה״.

 תיקון סעיף 103 2. בסעיף 103 לפקודה -

 (א) בהגדרה ״מיזוג״ -

 (1) האמור בה יסומן(1) ובסוף הפסקה יבוא: ״או בהתאם לחלק הראשון בפרק

 השמיני בחוק החברות, התשנ״ט-1999 (להלן - חוק החברות);

 (2) אחרי פסקה (ו) יבוא:

 ״(2) לענין סעיף 103כ העברה של 80 אחוזים לפחות מן הזכויות בחברה או

 בחברות (להלן - חברה נעברת) לחברה אחרת בתמורה למניות שיוקצו

 בחברה האחרת, ובלבד שבעלי הזכויות והצדדים הקשורים להם,
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 לראשונה לאחר הרישום, אך בעל המניות רשאי לחזור
 בו מהבקשה ולשלם את המם שהיה מגיע בשל הרישום

 בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

 סעיף קטן(בץ2) קובע לאמור:

 ״(2) ניתנו המניות במתנה וחל על המתנה סעיף
 97(א^, לא יראו בכך מכירה: מבר אותן מקבל המתנה -

 יראו בכך מכירתן לראשונה.״

 מוצע להרחיב את ההסדר הקבוע בסעיף קטן(בץ2)
 ולהחילו על מקרים נוספים שבהם ניתן פטור ממס עקב
 העברה של מניות, או למקרים שבהם ניתנה למעביר
 דחיה של אירוע מס, ובלבד שעל מקבל המתנה או מקבל

 המניות יחולו ההוראות שחלו על המעביד.

 סעיף 2 להגדרה ״מיזוג״(פסקה (ו)):

 מוצע לתקן את ההגדרה ״מיזוג״ ולהחילה
 גם על מיזוג לפי החלק הראשון לפרק השמיני בחוק
 החברות והוא מיזוג הטעון אישור הדירקטוריון והאסיפה
 הכללית של כל אחת מהחברות המתמזגות ואישור בית
 המשפט בנסיבות מסוימות (פסקת משנה (א)) וגם על
 מיזוג המקובל היום בשוק בארץ ובעולם והוא מיזוג על

 דרך של החלפת מניות (פסקה (2)).

א ו ב  מ

 בשנת 1993 נתקבל בכנסת החוק לתיקון פקודת מס
 הכנסה (מם׳ 94), התשנ׳׳ג-1993 (ם״ח התשנ״ג, עמ׳ 190),
 במסגרתו נוסף לפקודה חלק חדש שנקרא חלק ה2: שינויי

 מבנה ומיזוג.

 לאור הניסיון שנצבר בהפעלת החלק האמור, לאור
 חקיקת חוק החברות, התשנ״ט-1999 (להלן - חוק
 החברות), ולאור השינויים שחלו במשק הישראלי בשנים
 האחרונות, מוצעים תיקונים בהצעת חוק זו שעיקרם
 הרחבת אפשרויות המיזוג והקלה על ביצוע שינויים

 מבניים שהם לטובת המשק.

 םעין1 1 מוצע לתקן את סעיף 101 לפקודת מם
 הכנסה [נוסח חדש] (להלן - הפקודה),
 שענינו הפיכת מניות פרטיות למניות הנסחרות

 בבורסה.

 סעיף 101 לפקודה דן בהיבטי המס החלים במקרים
 שבהם מניות פרטיות נרשמות למסחר בבורסה. הסעיף
 קובע כי רישום המניות למסחר בבורסה ייחשב כמכירתן,
 אלא אם כן ביקש בעל המניות שלא לראותן כך. אם
 ביקש כאמור, לא יחול פטור ממס בעת מכירת המניות

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6 עמ׳ 120.
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 שהעבירו זכויותיהם בחברה הנעברת, העבירו את כל זכויותיהם בהעברה

 כאמור, לחברה האחרת (להלן תיקרא גם החברה האחרת ״חברה

 קולטת״);

 (3) ביצוע שרשרת מיזוגים;״

 (ב) במקום ההגדרה ״צו מיזוג״ יבוא:

 ״״צו מיזוג״ - צו שניתן לפי םעיף 351 לחוק החברות־,״;

 (ג) אחרי ההגדרה ״צו מיזוג״ יבוא:

 ״״מועד מיזוג״ -

 (1) לענין מיזוג על פי צו מיזוג - תום שנת המס שבה ניתן צו המיזוג או

 תום שנת המס שקדמה לה, ובלבד שלא יקדם למועד הגשת הבקשה למתן

 צו המיזוג:

 (2) לענין מיזוג לפי החלק הראשון בפרק השמיני לחוק החברות - תום

 שנת המס שבה חל המיזוג, ובלבד שלא יקדם למועד החלטת האסיפה

 הכללית של כל אחת מהחברות המתמזגות לפי סעיף 320(א) לחוק

 החברות-,

 (3) לענין מיזוג לפי סעיף 03וכ - מועד החלפת המניות-,

 ״מיזוג מאושר״ -

 מיזוג שבית המשפט אישר לפי סעיף 321 לחוק החברות או מיזוג שעל פי

 החלטת בית המשפט לפי סעיף 319 לאותו חוק, אין לעכבו ואין למנוע את

 ביצועו במועד שקבע בית המשפט:

 ״התקופה הנדרשת״ -

 (ו) לענין מיזוג על פי פסקה(ו) להגדרה ״מיזוג״ - התקופה הארוכה מבין
 שני אלה: תקופה של שנתיים המתחילה במועד המיזוג או תקופה
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 ״להגדרה מיזוג״ פסקה (ג)

 מוצע לאפשר, במהלך השנתיים שלאחר המיזוג,
 לבצע מיזוג נוסף אחד או יותר.

 בל ההתמזגויות יחד ייקראו ״שרשרת מיזוגים״-,
 התנאי שנקבע לכך הוא שכל תנאי הזכאות להטבות לפי
 חלק ה׳2 יתקיימו לגבי כל אחד מהמיזוגים: תנאי הכרחי
 נוסף הוא שהתנאים הקבועים בסעיף 103ג(6) היו
 מתקיימים גם אילו המיזוג הראשון, וכל מיזוג נוסף, היו

 מתבצעים במיזוג אחד במועד המיזוג הנוסף.

 האפשרות לבצע שרשרת מיזוגים תחול גם על
 מיזוג על דרך החלפת מניות.

 להגדרה ״צו מיזוג״(פסקה(2)): מוצע לתקן את ההגדרה
 ״צו מיזוג״, ולהתאימה לחוק החברות.

 להגדרה ״מועד מיזוג״(סעיף 2 וסעיף 4(0):

 סעיף 103ג(10) לפקודה קובע לאמור:

 ״(4) נקבע בצו המיזוג מועד מיזוג שהוא בתום
 שנת המס שבה ניתן צו המיזוג או בתום שנת המם

 שקדמה לה, ובלבד שמועד המיזוג אינו קודם למועד
 הגשת הבקשה למתן צו המיזוג״;״.

 ההצעה לבטל פסקה זו (בסעיף 4(0) באה לאור
 המוצע בהגדרה ״מועד המיזוג״.

 פסקה(1) שבהגדרה ״מועד מיזוג״ חוזרת על הוראת
 סעיף 103ג(10) האמור.

 פסקה (2) שבהגדרה האמורה מתייחסת למיזוג לפי
 החלק הראשון לפרק השמיני בחוק החברות, ולפיה מועד
 המיזוג ייקבע בתום שנת המם שבה חל המיזוג כמפורט

 בהגדרה.

 פסקה (3) שבהגדרה האמורה קובעת כי מועד
 המיזוג של מיזוג על דרך החלפת מניות יהיה המועד

 שבו בוצעה החלפת המניות בין הצדדים למיזוג.

 להגדרה ״התקופה הנדרשת״(סעיף 2, סעיף 4(א), (בץו),
 (דץ1) ו־(2)):

 ההגדרה המוצעת של ״תקופה נדרשת״ באה
 להחליף את ההוראות לענין תקופות ההמשכיות
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 שתחילתה במועד המיזוג וסופה שנה לאחר תום שנת המם שבה ניתן צו

 המיזוג או אושר המיזוג לפי הענין;

 (2) לענין מיזוג על פי פסקה (2) להגדרה ״מיזוג״ - התקופה שתחילתה

 במועד המיזוג וסופה שנתיים מתום שנת המם שבה חל מועד המיזוג.

 ״שרשרת מיזוגים״ - מיזוג נוסף אחד או יותר (להלן - מיזוג נוסף), שבו

 משתתפת חברה שהשתתפה במיזוג קודם, המתבצע במהלך התקופה הנדרשת,

 ובלבד שמתקיימים שני אלה:

 (ו) תנאי הזכאות לפי סעיף 03וג מתקיימים לגבי בל אחד מהמיזוגים;

 (2) התנאים הקבועים לפי סעיף 103ג(6) היו מתקיימים גם אילו המיזוג

 הראשון בשרשרת המיזוגים וכל מיזוג נוסף, היו מתבצעים כמיזוג אחד

 במועד המיזוג הנוסף׳, לשם כך יובא בחשבון שווי השוק של כל אחת

 מהחברות שהשתתפו במיזוג במועד המיזוג הראשון ובכל אחד ממועדי

 המיזוגים הנוספים, כשהוא מתואם לפי שיעור עליית המרד, ממועד אותו

 מיזוג שבו השתתפה כל אחד מהחברות עד למועד המיזוג הנוסף

 האחרון;

 ״צו קשור״, לחבר בני אדם (בהגדרה זו - תאגיד) או ליחיד - מי שמתקיים בו

 אחד מאלה:

 (ו) קרוב כהגדרתו בסעיף 76;

 (2) מי שהוא בעל שליטה בתאגידי,

 (3) חבר בני אדם שהתאגיד או שהיחיד בעלי שליטה בו;

 (4) לתאגיד ולחבר בני האדם יש אותו בעל שליטה.״

 הוספת סעיף 3. אחרי סעיף 03וא לפקודה יבוא:
 ב10א1

 ״סמכות לשינוי 103א1. שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי בתקנות,

 מגבלות להגדיל כל יחס שנקבע בסעיף 03וג, לשנות את שיעורי ההחזקה הנדרשים

 באותו סעיף או לקצר את התקופה הנדרשת, והכל לענין התנאים לזכאות

 להטבות המס לפי חלק זה: תקנות לפי סעיף זה יכול שיותקנו לסוגים

 מסויימים של שינויי מבנה או לסוגים מסויימים של שינויי מבנה בחברות

 מסוימות בשים לב לייחודיותן במשק.״
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 סעיף 103ג מונה תנאים לזכאות, פסקה (6ץג) שבו
 קובעת לאמור:

 ״שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של
 הכנסת, לקבוע סוגי מיזוגים שבהם יחולו מגבלות שונות
 מהאמור בפסקאות משנה (א) ו־(ב), לאור הוראת סעיף
 03וא(ו) המוצעת בסעיף 3(ד), מוצע לבטל את הפסקה

 האמורה (סעיף 4(בץ2)).

 התקנות שהוציא שר האוצר מכוח הפסקה
 המבוטלת יעמדו בתוקפם עד שיבוטלו מכוח הוראת

 סעיף 23 לחוק הפרשנות, התשמ״א-981 ו.

 הקבועות כיום בסעיף 103ג, והיא תהיה שנתיים ממועד
 המיזוג, או שנה לאחר תום שנת המס שבה ניתן אישור
 כית המשפט או צו המיזוג, לפי התקופה הארוכה
 שביניהם. בכך תקוצר תקופת ההמשכיות במרבית
 המקרים לשנתיים בלבד, ובכך יש הקלה לעומת המצב

 הקיים.

 סעיפים מאחר שהמציאות מלמדת כי לגבי מקרים
 ב ו־4(בץ2) מסוימים יש לקבוע תנאים והגבלות
 השונים מהתנאים וההגבלות הקבועים
 בחוק, אשר יאפשרו ביצוע מיזוגים גם במקרים
 המסוימים, מוצע להסמיך את שר האוצר לקבוע תנאים

 מתאימים (סעיף 3).
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 4. בסעיף 03וג לפקודה - תיקון סעיף 103ג

 (א) בכל מקום, במקום ״בתקופה שתחילתה במועד המיזוג וסופה שנתיים לאחר

 תום שנת המם שבה ניתן צו המיזוג״ יבוא ״בתקופה הנדרשת״-,

 (ב) בפסקה (6) -

 (1) בפסקת משנה (א), בסופה יבוא ״במועד המיזוג״;

 (2) פסקת משנה (ג) - תימחק;

 (ג) בפסקה (8), במקום פסקת משנה (א) יבוא:

 ״(א) כל אחד מבעלי הזכויות בחברות המשתתפות במיזוג מחזיק בתקופה

 הנדרשת בכל הזכויות שהיו לו מיד לאחר המיזוג בחברה הקולטת;״;

 (ד) בפסקה (9) -

 (ו) ברישה, במקום ״במהלך השנתיים הקבועות בפסקה (6)״ יבוא ״במהלך

 התקופה הנדרשת״־,

 (2) בפסקת משנה (א), במקום ״הקבועה בפסקה (6)״ יבוא ״הנדרשת״-,

 (3) בפסקת משנה (ב), בסיפה החל במילים ״ובלבד שניתן אישור הנציב״ -

 תימחק;

 (ה) אחרי פסקה (9) יבוא:

 ״(9א) על אף האמור בפסקה(8), ובנוסף להוראות פסקה(9), לא יראו בכך שינוי

 בזכויות לאחר המיזוג אם אחד או יותר מבעלי הזכויות בחברות המשתתפות

 במיזוג -

 (ו) מכר זכויות שלא מרצון:
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 תשלום המם עד למכירת המניות שהוקצו, ובלבד
 שהופקדו בידי הנציב ערבויות המבטיחות תשלום המם

 בצירוף ריבית והפרשי הצמדה״.

 הניסיון שנצבר בהפעלת החוק מלמד כי אין צורך
 בהתנאת השינוי כאמור בתשלום המם, מכאן שתנאי
 אישור הנציב ותשלום המם הם מיותרים ומוצע

 לבטלם.

 םעין6 4(ה) לפסקה (ו)

 סעיף 103ג(8ץא) המוצע בהצעת חוק זו
 מתנה את מתן ההטבות למיזוג בכך שכל אחד מבעלי
 הזכויות בחברות המשתתפות במיזוג מחזיק בחברה
 הקולטת, למעט זכויות שנמכרו שלא מרצון, בתקופה

 הנדרשת בכל הזכויות שהיו לו מיד לאחר המיזוג.

 המקום הטבעי להוראת הםיפה המתייחסת
 למכירת זכויות שלא מרצון הוא בפסקה (9א) ולכן מוצע
 להעבירה לכאן, ולקבוע כי זכויות שנמכרו שלא מרצון

 לא יהא בהן כדי לשלול את הטבות המם.

 סעיף 4(ג) סעיף 103ג(8) לפקודה קובע לאמור:

 ״(א) בעלי הזכויות בחברות המשתתפות
 במיזוג, מחזיקים יחד, מיד לאחר המיזוג, ובמשך התקופה
 הקבועה בפסקה (6), בכל הזכויות בחברה הקולטת,

 למעט זכויות שנמכרו שלא מרצון״;.

 הנוסח השונה המוצע של פסקה זו בא בעיקרו
 להבהיר כי כוונת ההגבלה היא להבטיח המשכיות
 בהחזקה של כל אחד מבעלי הזכויות לענין ״למעט
 זכויות שנמכרו שלא מרצון״ שבסופה של הפסקה, ראה

 דברי הסבר לסעיף 4(ה).

 םעין» סעיף 103ג(9^ לפקודה כלשונו היום
 4(דץג) קובע לאמור:

 ״(ב) הוקצו מניות חדשות למי שלא היה בעל
 זכויות בחברה לפני ההקצאה בשיעור שאינו עולה על
 25% מהון המניות לפני ההקצאה, ובלבד שניתן אישור
 הנציב מראש ושולם מס כאילו נמכר חלק יחסי של
 החברה, והכל בתנאים שקבע הנציב, לרבות דחיית
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 (2) מכר בתקופה שתחילתה שנה ממועד המיזוג, את כל הזכויות שהיו

 לו בחברה הקולטת לרבות זכויות שהיו למי שהוא צד קשור לו, בתמורה

 למזומן בלבד: על רוכש הזכות יחולו התנאים כאמור בסעיף זה כאילו היה

 בעל הזכות בחברה המשתתפת במיזוג במועד המיזוג;

 שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים

 נוספים לענין זה•,

 (ו) פסקה (00 - תימחק-,

 (ז) אחרי פסקה (10) יבוא:

 ״(11) על אף האמור בסעיף זה, רשאי הנציב לקבוע כללים לפיהם פיצול של

 חברה קולטת או העברת נכסים בידי חברה קולטת, לא ייחשבו כאי קיום תנאי

 מהתנאים המפורטים בסעיף זה.״

 בסעיף 103ט לפקודה, במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) הוגשה הצעת מיזוג לרשם החברות בהתאם לחלק הראשון בפרק השמיני

 בחוק החברות, או הוגשה בקשה לבית המשפט לצו מיזוג או לאישור המיזוג בידי

 בית המשפט, ניתן לפנות לנציב ולבקש אישור כי תכנית המיזוג עומדת בתנאים

 המפורטים בסעיף 103ג, ובלבד שהבקשה לנציג הוגשה לפני מועד המיזוג.

 תיקון סעיף 03ויג 6. בסעיף 03ויג לפקודה -

 (א) במקום הקטע החל במילים ״על מיזוג שבין״ עד ״בכל הזכויות באיגוד השני״

 יבוא ״על מיזוג שבין חברה אם לחברה הבת שלה או שבין חברות אחיות, כשכולן או חלקן

 איגודי מקרקעין,״.

 תיקון סעיף ב10ט 5.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 4(ז) מוצע להסמיך את הנציב לקבוע כללים
 שיאפשרו ביצוע פיצול והעברת נכסים גם
 לפני תום התקופה הנדרשת, בלי שהדבר יגרום לשלילת

 הטבות המם.

 סעיף 5 סעיף 103ט(א) לפקודה קובע לאמור:

 ״אישור מראש מאת הנציב לתבנית מיזוג

 03וט. (א) מי שפנה לבית המשפט בבקשה לצו מיזוג
 יהיה רשאי לפנות לנציב לפני מתן הצו ולבקש אישור כי
 תכנית המיזוג הצפויה עומדת בתנאים המפורטים

 בסעיף 103 ג.״

 שינוי הסעיף הקטן נדרש כדי להתאימו להגדרה
 החדשה והמרחיבה של המונח מיזוג.

 סעיף 6 סעיף 103יג לפקוךה קובע כי לא יוענקו
 הטבות על פי חלק ה־2 לפקודה למיזוג

 שבו אחת החברות המתמזגות הנה איגוד במקרקעין.

 עם זאת לנציב מוקנית הסמכות לאשר מיזוג של
 איגוד מקרקעין שבעל המניות שהוא חברה המחזיקה
 בכל מניותיו של האיגוד, בין אם החברה בעלת המניות

 היא בגדר איגוד מקרקעין ובין אם לאו.

 לפסקה (2)

 לעתים בין צדדים למיזוג נוצרת מערכת יחסים
 שאינה מאפשרת תפקוד תקין, והפתרון לכך הוא
 ״הפרדת החבילה״, בכך שאחד או יותר מבעלי המניות
 מוכר את אחזקותיו בחברה הקולטת. ברם, כיום החוק

 אינו מאפשר הפרדה בזו במשך תקופת ההמשכיות.

 לפי התיקון המוצע תיווסף לסעיף 103ג פסקה (9א)
 שתאפשר לבעל מניות למכור את אחזקותיו בחברה
 הקולטת לאחר שנה לפחות ממועד המיזוג, בלי שהדבר
 יגרור פגיעה בהקלות המם לחברה•, כדי להבטיח
 שהוראה זו תחול רק במקרה שבו יש צורך ממשי
 ב״הפרדת כוחות״. מוצע להתנות את הוראת הסעיף בכך
 שהמוכר מכר את כל אחזקותיו, דבר שייצור התנתקות
 מוחלטת שלו ושל צדדים קשורים לו, מהחברה; כמו כן
 מוצע להתנות זאת בכך שעל רוכש האחזקות ימשיכו
 ויחולו הוראות פרק זה כפי שהיו חלות על המוכר.בנוסף
 מוצע להתנות שבתמורה למכירה קיבל מזומנים בלבד,
 וזאת כדי למנוע מצב שבו בתמורה קיבל מניות
 המשמרות את הזיקה בינו לבין שותפיו לשעבר בחברה

 הקולטת.
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 (ב) בסופו יבוא:

 ״לענין זה -

 ״חברה אם״ - חברה המחזיקה בכל הזכויות של חברה אחרת;

 ״חברה בת״ - חברה שכל זכויותיה מוחזקות בידי חברה אחרת;

 ״חברה אחות״ - חברה שבעלי הזכויות בה זהים לבעלי הזכויות בחבויה אחרת

 וחלקו של כל בעל זכות בה זהה לחלקו בחברה האחרת״.

 7. בסעיף 03ויד לפקודה, במקום סעיף קטן(ב) יבוא: תיקון סעיף 03ויד

 ״(ב) היה מועד המיזוג בתום שנת מס שקדמה לשנה שבה ניתן צו המיזוג, או היה

 מועד המיזוג בתום שנת מס שקדמה למועד שבו נעשה המיזוג מאושר, יחושבו

 המקדמות בהתאם לאמור בסעיף קטן(א) החל ביום שבו ניתן צו המיזוג או ביום שבו

 נעשה המיזוג מאושר, לפי הענין, ועד תום שנת המס שלאחר אותה שנה.״

 8. בסעיף 03ויט(א) לפקודה, במקום ״או ממועד המיזוג, לפי המאוחר שביניהם״ יבוא ״או תיקון סעיף 03ויט

 מהמועד שבו נעשה המיזוג מאושר או ממועד המיזוג, לפי הענין ולפי המאוחר שביניהם״,

 ואחרי ״צו המיזוג״, יבוא ״החלטת בית המשפט לגבי מיזוג המאושר על ידיו,״.

 9. אחרי סעיף 03ויט לפקודה יבוא: הוספת סעיף 103כ

 ״מיזוג על 103כ. (א) לענין סעיף זה, ״״מיזוג על דרך החלפת מניות״ - כהגדרת

ת מיזוג בפסקה (2); ו י נ  ^ מ

 (ב) מיזוג על דרך החלפת מניות לא יחויב במס לפי פקודה זו או לפי

 חוק תיאומים בשל אינפלציה, אם מתקיימים בו כל התנאים הקבועים

 בסעיף 03וג, בשינויים המחויבים לפי הענין, ובתנאים המפורטים להלן:

ר ב ס  ה

 סעיף 8 סעיף 103יט לפקודה קובע בי החברות
 המתמזגות ובעלי הזכויות בהם יגישו
 לפקיד השומה, בתוך שלושים ימים מהיום שבו ניתן צו
 המיזוג או ממועד המיזוג, לפי המאוחר שמביניהם, או
 בתוך שישים ימים אם אישר זאת פקיד השומה מראש,
 דין וחשבון הכולל את כל הפרטים והעובדות הנוגעים

 למיזוג.

 סעיף 03ויט(א) המוצע קובע כי הגשת הדו״ח
 לפקיד השומה תיעשה בתוך שלושים ימים מהיום שבו
 ניתן צו המיזוג, או מהמועד שבו המיזוג אושר בידי בית
 המשפט, או ממועד המיזוג, לפי המאוחר מביניהם וזאת
 כדי להתאים את אפשרויות המיזוג הקיימות כיום בחוק

 החברות לדרישות הסעיף.

 סעיף 9 סעיף 103כ המוצע עוסק בהוראות
 הייחודיות למיזוג על דרך של החלפת
 מניות. על פי הדין הקיים לא ניתן היה לבצע מיזוג
 וליהנות מההטבות לפי התנאים הקבועים בסעיף 103ג,

 אלמלא חוסלה החברה המעבירה.

 מוצע לקבוע כי אותן הטבות המוענקות'במקרה של
 מיזוג כהגדרתו בפסקה (ו) להגדרה מיזוג, יוענקו גם
 במקרה של מיזוג בדרך של החלפת מניות, כדי ליהנות
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 התיקון המוצע מסמיך את הנציב לאשר מתן
 הטבות למיזוג בין איגודי מקרקעין, הן לפי מיזוג כאמור
 לעיל, והן לפי איגודי מקרקעין שהוא בגדר חברות

 אחיות.

 סעיף 7 סעיף 03 ויד לפקודה, כלשונו היום קובע
 לאמור:

 ״מקדמות של חברה קולטת

 03ויד. (א) מקדמות המם שהחברה קולטת חייבת בהן
 לשנת המם שתחילתה במועד המיזוג, יחושבו לפי
 המקדמות שהיתה חייבת לאותה שנה החברה המעבירה
 והחברה הקולטת אילולא המיזוג, בתיאומים כפי שיורה

 הנציב.

 (ב) היה מועד המיזוג בתום שנת המם שקדמה
 לשנה שבה ניתן צו המיזוג, יחושבו המקדמות בהתאם
 לאמור בסעיף קטן(א) החל מהיום שבו ניתן צו המיזוג

 ועד תום שנת המם שלאחר אותה שנה.

 התיקון מוצע לאור שינוי ההגדרה ״מיזוג״ באופן
 שחישוב המקדמות כאמור בסעיף קטן (א) יחול גם על

 מיזוג מאושר.

 הצעות חוק 2911, כ״ג בתמוז התש״ם, 26.7.2000



 (1) החברה הקולטת מחזיקה, מיד לאחר המיזוג ובמשך

 התקופה הנדרשת, בכל הזכויות בחברה הנעברת שאותן

 החזיקה במועד המיזוג.

 (2) הוגשה בקשה לנציב לאשר כי תוכנית המיזוג עומדת

 בתנאים כמפורט בסעיף זה, ובלבד שהבקשה הוגשה 60 ימים

 לפחות לפני מועד המיזוג, והנציב נתן את אישורו;

 קבע הנציב כי המיזוג אינו ממלא אחר התנאים הקבועים

 בסעיף זה, ניתן לערער על החלטתו באילו היה צו לפי סעיף

 152(ב).

 (ג) התקיים אירוע מהאירועים המפורטים בפסקאות (א) עד (ג)

 לסעיף 103ג(9), לא יראו בכך שינוי בזכויות לאחר המיזוג, ובלבד שבשום

 מועד במהלך התקופה הנדרשת לא יפחתו זכויותיהם של מי שהיו בעלי

 זכויות בחברות המשתתפות במיזוג ערב המיזוג, מ־ 51 אחוזים בכל אחת

 מהזכויות בחברה הקולטת וכן, לא יפחתו זכויות החברה הקולטת מ־ 51

 אחוזים בכל אחת מהזכויות בחברה הנעברת-,

 (ד) שר האוצר רשאי באישור ועדת הכספים של הכנסת לקבוע

 כללים לענין ההפסדים המותרים לקיזוז בחברה הקולטת ובחברה

 הנעברת-,

 (ה) האמור לפי סעיפים 103ה, 103ו, 103ז, 103ט, 03וי, 103יז, 03ויח

 ו־103יט, יחול לגבי מיזוג על דרך החלפת מניות בשינויים המחויבים לפי

 הענין, כל עוד לא נקבע אחרת בסעיף זה-, ובלבד שלענין סעיף 03וה יראו

 את הזכיות בחברה הנעברת כנכסים המועברים.״

 תיקון סעיף 104 10. בסעיף 104 לפקודה, בהגדרה ״נכס״, הםיפה החל במילה ״לרבות״ - תימחק.

 תיקון סעיף 104א 11. בסעיף 104א לפקודה -

 (א) בסעיף קטן(א), בסופו יבוא:

 ״(4) החברה לא תהיה איגוד מקרקעין במשך שנתיים מיום ההעברה•,״-,

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 10 בחוק מס הכנסה (תיאומים בשל
 אינפלציה)(תיקון מם׳ 11), התשנ״ט-1998
 (ם״ח התשנ״ט, עמ׳ 11) תוקנה ההגדרה ״נכסים קבועים״
 שבתוספת ב׳ לאותו חוק, ונקבע כי נייר ערך כהגדרתו
 בסעיף 6 לחוק יהיה נכס קבוע: לאור זאת אין עוד צורך
 לכלול זאת במפורש בהגדרה ״נכס״ ומוצע למחוק זאת.

 וזה נוסחה של ההגדרה ״נכס״ כיום:

 ״נכס״ - נכס קבוע כהגדרתו בתוספת ב׳, לחוק
 התיאומים בשל אינפלציה, לרבות ניירות ערך כהגדרתם

 בחוק ניירות ערך, הרשומים למסחר בבורסה״.

 סעיף 11 לפסקת משנה (א) - הוספת פסקה (4)
 לסעיף קטן(א):

 מוצע להבהיר כי החברה לא תהיה איגוד מקרקעין
 גם בתקופה שבה צריכים להתקיים תנאי הזכאות.

 מההטבות יש לעמוד בתנאים הקבועים בסעיף 103ג,
 בשינויים המחויבים לפי הענין-, (סעיף קטן(ב)), כן יחולו
 על המיזוג ההוראות לפי הסעיפים המפורטים בסעיף קטן
 (ה) בשינויים המחוייבים בתנאים נוספים במפורט בסעיף

 קטן(ב).

 על פי סעיף קטן(ג), לא יראו כשינוי זכויות כחברה
 הנעברת ארוע מהאירועים המפורטים בפסקאות (א) עד

 (ב) לסעיף ב10ג(9).

 קיזוז ההפסדים המותרים בחברה הקולטת ובחברה
 הנעברת לא יהא לפי הקבוע בסעיף 03וח מאחר ואין
 המדובר בחםול חברה אלא במיזוג על דרך החלפת מניות
 שבו שני התאגידים נישארים בעלי אישיות משפטית

 הנישומה לצרכי מס בנפרד.
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 (ב) סעיף קטן(ג) - בטל.

 12. בסעיף 04וב לפקודה האמור בסעיף קטן(ג) יסומן(1) ואחריו יבוא: תיקון סעיף 104ב

 ״(2) יראו בחברה שהוקמה במיוחד לצורך סעיף קטן(א) ואשר לא היה לה נכס אחר

 או פעילות אחרת במועד ההעברה או לפניו, גם חברה שהועבר אליה נכס לפי סעיף

 זה בעבר, כל עוד ממועד הקמתה של החברה ועד תום שנתיים מיום העברת נכס

 נוסף ולפי סעיף זה התקיימו כל אלה:

 (א) בעלי הזכויות בחברה לא השתנו-,

 (ב) היחס שבין שווי השוק של הזכויות שהוקצו לכל מעביר בשל העברת נכס,

 לכלל שווי השוק של החברה מיד לאחר כל ההקצאה, הוא כיחס שבין שווי

 השוק של חלקו של המעביר בכל הנכסים שהעביר לחברה לשווי השוק של

 החברה מיד לאחר כל העברה״.

 13. בסעיף 104ג(א) לפקודה - תיקון סעיף 104ג

 (1) בפסקה (4), במקום הסיפה החל במילה ״בזכויותיהם״ יבוא: ״בזכויות חברת

 האם בחברה המעבירה״.

 (2) במקום פסקה (5) יבוא:

 ״(5) ניתן אישור בית משפט בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות, אם היה בו

 צורך״.

 14. בסעיף 104ר לפקודה - תיקון סעיף 104ד

 (1) בפסקה (ו) -

 (א) בפסקת משגה (ג), הסיפה החל במילים ״ובלבד שניתן אישור הנציב״ -

 תימחק;

ר ב ס י ה ר ב  ד

ו סעיף 04וג(א) לפקודה דן בחברת בת  סעיף 3
 המעבירה לחברת אם את כל המניות
 שהיא מחזיקה בחברה אחרת; הסעיף קובע כי חברת
 הבת לא תתחייב במם בשל מכירת המניות המועברות

 אם התקיימו התנאים המפורטים בסעיף.

 התנאי שבפסקה (4) קובע היום לאמור:

 ״(4) במשך שנתיים לפחות, מיום ההעברה, לא
 חל שינוי בזכויותיהם של בעלי המניות של חברת האם,

 בחברה זו:׳׳

 מוצע להבהיר כי איסור שינוי הזכויות הקבוע
 בסעיף מתייחס לזכויות חברת האם בחברה המעבירה.

 סעיף 4 ו לפסקה (יץא)

 סעיף 04וד לפקודה קובע כי לענין סעיפים
 104א עד 104ג, אם התקיים אחד מהאירועים המפורטים
 בפסקאות משנה (א) עד (ד) לסעיף, לא יראו בכך פגיעה
 בהמשך ההחזקה בזכויות בחברה, ובלבד שבשום מועד
 במהלך שנתיים לאחר ההעברה לא יפחתו זכויותיהם
 של מי שהיו בעלי הזכויות מיד לאחר ההעברה מ־% 51

 בכל אחת מהזכויות בחברה:

 לפםקת משנה (ב) - ביטול סעיף קטן(ג)

 סעיף קטן(ג) קובע לאמור:

 ״לא יראו במכירה שלא מרצון של זכויות הפרה של
 התנאי שבסעיף קטן(אץ1), ובמכירה שלא מרצון של נכס

 הפרה של התנאי שבסעיף קטן(א^.״

 מוצע לקבוע שהוראה זו תהיה בסעיף 104ד הדן
 במכירת זכויות ונכסים.

 סעיף 12 ההקלה לפי סעיף 04וב הותנתה עד כה
 בכך שהחברה שאליה הועבר הנכם היא
 חברה חדשה, שהוקמה במיוחד לצורך כך, ולא היה לה
 נכס אחר או פעילות אחרת באותו מועד או לפניו:
 הוראה זו מנעה אפשרות להעביר מספר נכסים בזה אחר

 זה במידה ולא הועברו בו זמנית.

 התיקון המוצע יאפשר לשותפים להעביר לחברה
 בבעלותם מספר נכסים, בזה אחר זה, תוך שמירת הזכות
 לדחיית מס, ובלבד שממועד הקמת החברה ועד תום
 שנתיים מיום העברת הנכסים, בעלי הזכויות בחברה לא
 השתנו ונשמר היחס בין הזכויות שיש לכל אחד מהם

 בחברה, לבין שווי הנכסים שהעביר אליה.
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 (ב) פסקת משנה (ד) - תימחק:

 (2) אחרי פסקה (1) יבוא:

 ״(1א) לא יראו במכירת זכויות שלא מרצון פגיעה בהמשך ההחזקה בזכויות

 בחברה;״;

 (3) בפסקה (3), במקום ״במכירת״ יבוא ״כמכירת״ והמילים ״או נכסים שהועברו״ -

 יימחקו;

 (4) בסופו יבוא:

 ״(5) על אף האמור בפרק זה, רשאי הנציב לקבוע כללים שלפיהם פיצול או

 מיזוג של חברה שאליה הועבר נכס באמור בפרק זה, לא ייחשבו כאי קיום תנאי

 מהתנאים המפורטים בפרק זה.״

 תיקון סעיף 04וה 15. בסעיף 104ה לפקודה, בפסקה (א), במקום ״עד 104ג״ יבוא ״ו־104ב״.

 תיקון סעיף 105י 16. בסעיף 04וו לפקודה, בפסקה (1), אחרי ״ההפרש בין״ יבוא ״יתרת״.

 לפסקה (4)

 לעתים במהלך שינוי מבנה מורכב יש מקום לפצל או
 למזג חברה גם לפני תום תקופת ההמשכיות הנמשכת
 שנתיים ממועד שינוי המבנה שבוצע באמצעות הפרק
 השלישי; מוצע לכן להסמיך את הנציב לקבוע כללים
 שיאפשרו ביצוע פיצול ומיזוג כאמור בלי שהדבר יגרום

 לשלילת הטבות המס שבפרק השלישי.

 סעיף 15 סעיף 04וה(א) קובע כי נכס שהועבר
 כאמור בסעיפים 104א עד 104ג, המחיר
 המקורי שלו, יתרת המחיר המקורי, יום הרכישה ושווי
 הרכישה יהיו כפי שהיו בידי המעביר, וניכויים שהיו
 מותרים למעביר אילו הוא היה מוכר את הנכם יותרו

 למוכר בניכוי.

 סעיף 104א דן באדם המעביר נכס לחברה תמורה
 90% לפחות מהזכויות בחברה. סעיף 104ב דן בשותפים
 המעבירים נכס שבבעלותם המשותפת לחברה
 בבעלותם. סעיף 104ג דן בחברת בת המעבירה לחברת

 האם שלה מניות שהיא מחזיקה בחברה אחרת.

 כללי ההמשכיות הקבועים בסעיף קטן (א) אינם
 מתאימים להעברת נכסים כאמור בסעיף 104ג. מוצע לכן
 להגביל את תחולת הסעיף לגבי העברות נכסים שחלים
 לגביהם סעיפים 104א ו־104ב בלבד, ואילו לגבי העברות
 שחל עליהן סעיף 104ג יתקין הנציב כללים בתוקף

 סמכותו לפי סעיף 104ג(ג).

 סעיף 6 ו ההתייחסות ל״מחיר המקורי״ במקום
 ל״יתרת המחיר המקורי״ מקורה בטעות

 ומוצע לתקן זאת.

י ר ב  ד

 פסקת משנה (ג) כלשונה היום קובעת:

 ״(ג) הוקצו מניות חדשות למי שלא היה בעל
 זכויות בחברה לפני ההקצאה בשיעור שאינו עולה על
 25% מהון המניות לפני ההקצאה, ובלבד שניתן אישור
 הנציב מראש ושולם מס כאילו נמכר חלק יחסי של
 החברה, הכל בתנאים שקבע הנציב, לרבות דחיית
 תשלום המס עד למועד מכירת המניות שהוקצו, ובלבד
 שהופקדו בידי הנציב ערבויות המבטיחות תשלום המם

 בצירוף ריבית והפרשי הצמדה;״.

 מוצע למחוק את הסיפה המתחילה במילים ״ובלבד
 שניתן אישור הנציב מראש ישולם מם״ כיוון שהניסיון
 שנצבר מלמד כי אין צורך בהתנאת השינוי כאמור

 בתשלום המס ובאישור הנציב.

 לפסקאות (וץב) ו־(2)

 פסקת משנה (1אד) של סעיף 104ד מתייחסת למכירת
 זכויות שלא מרצון: כתוצאה מכך, מכירה כאמור לא
 תפגע בהמשך ההחזקה בזכויות בחברה, אך הדבר
 מותנה בכך שבשום מועד במהלך שנתיים לאחר
 ההעברה לא יפחתו זכויותיהם של מי שהיו בעלי
 הזכויות מיד לאחר ההעברה מ־51% בכל אחת מהזכויות

 בחברה.

 התיקון המוצע קובע שמכירת זכויות שלא מרצון
 לא יראו בה פגיעה בהמשך ההחזקה בזכויות החברה,
 וזאת בכל מקרה - גם אם במהלך שנתיים לאחר
 ההעברה פחתו זכויותיהם של מי שהיו בעלי הזכויות

 מ־51% בכל אחת מהזכויות בחברה.

 לפסקה (3)

 המילה ״במכירת״ המופיעה בפסקת משנה (3) היא
 שיבוש של המילה ״כמכירת״ ומוצע לתקן זאת.
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 17. (א) בסעיף 04ח לפקודה, האמור בסעיף קטן(ב) יסומן(ו) ובו, במקום ״בסעיפים תיקון סעיף 104ז

 103י״ יבוא ״בסעיף 103י כפוף להוראות פסקה (2), ובסעיפים״ ואחריו יבוא:

 ״(א) אם התברר כי לא נתקיים במועדו תנאי למתן ההטבות הקבוע בסעיפים

 04וא, 104ב או 104ג(להלן - הפרה), תהא העברת הנכס אשר לא חויבה במם

 בעת ההעברה, חייבת במס כאמור בפסקה(ו) או חייבת במס לפי שווי השוק של

 הנכם המועבר במועד ההפרה, לפי הגבוה, אלא אם כן שוכנע פקיד השומה כי

 אי קיום התנאי נושא ההפרה אירע בשל נסיבות מיוחדות שאינן בשליטתו של

 המעביר; המחיר המקורי של הנכס בידי החברה יהיה השווי שנקבע כאמור

 בפסקה זו ויום הרכישה יהיה היום שלגביו נקבע השווי כאמור.״

 (ב) בסופו יבוא:

 ״(ד) המבקש אישור לפי פרק זה ישלם אגרת בקשה בסכום שיקבע שר האוצר

 ורשאי השר לקבוע אגרה שונה לסוגי העברות שונים בהתחשב, בין השאר,

 בשווי הנכסים המועברים או בדרך העברתם.״

 18. אחרי סעיף 104ז לפקודה יבוא: הוספת סעיף 104ח

 ״החלפת מניות 104ח. (א) בסעיף זה, ״החלפת מניות״ - העברת מניות של חברה

 (בסעיף זה - חברה נעברת), לרבות זכויות לרכישת מניות(בסעיף זה -

 המניות המועברות), בתמורה להקצאת מניות רשומות למסחר בבורסה,

 בחברה אחרת, בין בצירוף תמורה נוספת ובין בלעדיה (בסעיף זה -

 החברה הקולטת והמניות המוקצות);

 ״המעביר״ - מי שהעביר את המניות המועברות לחברה הקולטת;

 ״יום המכירה״ - המוקדם מבין אלה:

 (א) המועד שבו נמכרה המניה המוקצית;

 (ב) עשרים וארבעה חודשים מיום החלפת המניוו^/ולגבי מניה

 חסומה - המועד כאמור או תום 6 חודשים מתום תקופת

 החסימה, לפי המאוחר (בסעיף זה - מועד תום תקופת

 הדחיה).

 ״מניה חסומה״ - מניה אשר מכירתה מוגבלת לחלוטין, על פי הוראות דין

 או על פי הוראות הרשות המוסמכת על פי דין לקבוע כללים לגבי

 מסחר בניירות ערך, לתקופה שנקבעה (בסעיף זה - תקופת

 החסימה);

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מניות הרשומות למסחר בבורסה, בין בתוספת תמורה
 במזומן ובין בלא תוספת ת3»דה במזומן.

 הסעיף נועד להעניק דחיית אירוע מוגבלת לשינויי
 מבנה שאינם עומדים בתנאי חלק ה2 או לחילופין
 לשינויי מבנה שבהם מעבירים אינם מעוניינים לעמוד

 במגבלות הקבועות שם.

 דחיית האירוע היא לתקופה שלא תעלה על 24
 חודשים מיום החלפת המניות, ולגבי מניות חסומות,
 תקופה כאמור או 6 חודשים מתום תקופת החסימה לפי

 סעיף 17 הניסיון שנצבר בהפעלת הפרק השלישי
 לחלק ה2 מלמד כי יש מקרים שבהם
 נישומים מבצעים הפרות מכוונות של תנאי מהתנאים
 להטבות המם לאחר שמצאו כי ביטול למפרע של
 ההטבות כדאי להם-, מטרת הסעיף המוצע היא למנוע

 תופעות אלו.

 סעיף 18 מוצע לאפשר דחיית ארוע מם כאשר אדם
 מעביר את כל מניותיו בחברה לרבות
 זכויות לרכישת מניות באותה חברה, בתמורה להקצאת
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 ״נאמן״ - מי שהנציב אישרו כנאמן לצורך סעיף זה;

 ״שווי במועד תום תקופת הדחייה״ - הסכום המתקבל מחיבור סכום שווי

 המניה בבורסה בסיום המסחר בכל יום מ־30 ימי המסחר הקודמים

 למועד תום תקופה הדחיה, מחולק ב־30.

 ״תמורה נוספת״ - סכום במזומן שניתן תמורת המניות המועברות, בנוסף

 למניות המוקצות.

 (ב) (ו) החלפת מניות לא תיחשב, במועד ההחלפה, כמכירתן

 לענין חלק הי, או לענין חוק התיאומים בשל אינפלציה, אם

 התקיימו כל אלה:

 (א) היחס בין שווי השוק של המניות המועברות לבין

 שווי השוק של החברה הקולטת מיד לאחר החלפת

 המניות הינו כיחס שבין שווי השוק של המניות המוקצות,

 לרבות התמורה הנוספת, לבין שווי השוק של כלל הזכויות

 בחברה הקולטת מיד לאחר החלפת המניות־,

 (ב) החברה הקולטת הקצתה מניות שוות זכויות לכל

 המעבירים מאותה חברה-,

 (ג) המעביר שילם מקדמה בשל התמורה הנוספת,

 בשיעור המס המרבי החל עליו לפי סעיף 121 או 126, לפי

 הענין: על המקדמה יחולו הוראות סעיף 91(ד) בשינויים

 המחויבים;

 (ד) כל המניות וכן כל הזכויות לרכישת מניות של

 המעביר ושל צד קשור לו בחברה הנעברת, הועברו

 במסגרת החלפת המניות, אלא אם כן אישר הנציב אחרת,

 בתנאים שקבע׳,

 (ה) הוגשה בקשה לנציב לאשר כי החלפת המניות

 עומדת בתנאים כמפורט בסעיף זה, ובלבד שהבקשה

 הוגשה 60 ימים לפחות לפני מועד החלפת המניות והנציב

 נתן את אישורו; אישור לפי פסקה זו יכול שיותנה במתן

 ערבויות להנחת דעת הנציב ובתנאים אחרים כפי שיקבע

 הנציב־,

ר ב ס  ה

 104ח(ב^א0 - הפקדת המניות המוקצות בידי
 נאמן;

 104ח(גץ11) - שמירת מעמד התושבות של המעביר
 למועד אירוע המס, והתייחסות ספציפית לתושב חוץ.

 (2) מניעת הפחתת מם בעקבות ההחלפה - ראה למשל
 הסעיפים המוצעים האלה:

 104ח(בץ1ץא) - המניות המוקצות יבטאו את שווי
 המניות והזכויות המועברות;

 104ח(בץוץד) - על המעביר להעביר את כל
 ההחזקות שלו ושל צד הקשור לו, בחברה הנעברת-,

י ר ב  ד

 המאוחר. הדחייה האמורה תאפשר למעביר גמישות
 במועד מכירת המניות המוקצות.

 דחיית המם מותנית בתנאים הבאים להבטיח:

 (1) תשלום המם במועד מכירת המניות המוקצות, בין
 אם המכירה היתה עד תום תקופת הדחייה ובין אם
 היתה מכירה רעיונית בתום תקופת הדחיה לגבי אותן
 מניות מוקצות שלא נמכרו. ראה למשל הסעיפים

 המוצעים האלה:

 04זחנבץ 1)00 - תשלום מקדמה על החלק המזומן
 שהתקבל בהחלפה:

 540 הצעות חוק ו 291, כ״ג בתמוז התש״ם, 26.7.2000



 (ו) המניות המוקצות יופקדו בידי נאמן לצורך הבטחת

 תשלום המם וקיום הוראות סעיף זה־׳

 (2) קבע הנציב בי החלפת המניות אינה ממלאת אחר התנאים

 הקבועים בסעיף זה, ניתן לערער על החלטתו כאילו היתה צו

 לפי סעיף 152(ב).

 (ג) התקיימו התנאים האמורים בסעיף קטן (ב), יחולו הוראות

 אלה:

 (ו) יראו את המניות המוקצות כנמכרות ביום המכירה;

 (2) בקביעת התמורה יחולו הוראות אלה:

 (א) נמכרה המניה המוקצית לפני מועד תום תקופת

 הדחייה - תמורת המכירה-,

 (ב) לא נמכרה המניה המוקצית עד מועד תום תקופת

 הדחייה - שווייה במועד תום תקופת הדחייה•,

 והכל בתוספת התמורה הנוספת המתואמת וסכומי

 הדיבידנד שחולקו בשל המניות המוקצות, בתקופה שבין

 מועד ההחלפה לבין יום המכירה, כשהם מחולקים במספר

 המניות המוקצות-, לענין זה, ״התמורה הנוספת

 המתואמת״ - התמורה הנוספת כשהיא מתואמת ממועד

 החלפת המניות ועד ליום המכירה;

 (3) הוראות סעיף 04 וו יחולו בשינויים המחויבים ולענין זה

 יראו את המניות המועברות כנכס-,

 (4) על מכירת המניות המוקצות לא יחולו ההוראות החלות

 על פי כל דין, על נייר ערך זר כהגדרתו לפי סעיף 16ה;

 (5) במכירת המניות המוקצות יחול פטור ממס על רווח ההון

 על פי סעיף 97(ג) אם התקיים אחד מאלה:

 (א) המעביר היה פטור ממם על רווח הון על פי סעיף

 97(ג) אילו מכר את המניות המועברות במועד החלפת

 המניות;

 (ב) קודם להחלפת המניות ביקש המעביר לפי סעיף 101

 כי רישומן בבורסה של המניות המועברות לא ייחשב

 כמכירתן וחזר בו מבקשתו;

 (6) מכר המעביר את המניות המוקצות אחרי מועד תום

 תקופת הדחייה יראו את המניות המוקצות כנרכשות מחדש,

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מניות מוקצות שהן נייר ערך זר, מאחר שהוקצו בתמורה
 למניות שאינן נייר ערך זר:

 104ח(גץ5) - מניעת פטור ממם במועד המכירה של
 המניות המוקצות, במידה ובמועד ההחלפה המעביר לא

 היה זכאי לפטור:

 104ח(גץ2^ - לתמורה במכירת המניות המוקצות
 יתווספו דיבדנדים שחולקו בשל אותן מניות במהלך
 תקופת הדחייה. (שיעור המס על דיבידנד נמוך משיעור

 המם על רווח הון, וחלוקתו מפחיתה את רווח ההון).

 104ח(גץ4) - על נייר ערך זר חלות הקלות במם עפ״י
 צו שהוציא שר האוצר. אין מקום להעניק הטבות על
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 את מועד תום תקופת הדחייה כיום הרכישה ואת השווי במועד

 תום תקופת הדחייה כמחיר מקורי;

 (7) על אף האמור בכל יין, מיזוג או פיצול בחברה הקולטת

 אחרי החלפת המניות לא ייחשב כמכירת המניות המוקצות

 והנציב רשאי לקבוע בכללים הוראות מיוחדות לענין זה;

 (8) במכירת המניות המוקצות יראו כרווחים ראויים לחלוקה,

 לעגין סעיף 94ב, רווחים ראויים לחלוקה כהגדרתם באותו סעיף

 שנצברו בחברה הנעברת מתום שנת המם שקדמה לשנה שבה

 נרכשו המניות המועברות בידי המעביר וער תום שנת המס

 שקדמה לשנה שבה בוצעה החלפת המניות (להלן - שנת

 ההחלפה) אך לא לפני שבע השנים שבתכוף לפני שנת

 ההחלפה;

 (9) סכום מס ששילם המעביר לפקיד השומה על הכנסה

 מדיבידנד בשל המניות המוקצות, שחולק בתקופה שבין מועד

 ההחלפה לבין יום המכירה, יתואם ממועד תשלום המס ועד יום

 המכירה, ויחולק במספר המניות המוקצות, שבשלהן חולק

 הדיבידנד, ויינתן בשלו זיכוי ממס כנגד רווח ההון במכירת

 המניות המוקצות;

 (10) הוקצו מניות הטבה למעביר בתקופה שבין מועד החלפת

 המניות ליום המכירה, יראו אותן כמניות מוקצות-,

 (11) (א) היה המעביר תושב ישראל במועד החלפת המניות,

 ייחשב תושב ישראל גם ביום המכירה•,

 (ב) היה המעביר תושב חוץ וסעיף 89(ב) היה חל אילו

 מכר את המניות המועברות במועד החלפת המניות, יראו

 את המניות המוקצות בנכס בישראל.

 (ד) התקיימו התנאים האמורים בסעיף קטן(ב), יחולו לגבי המניות
 המועברות שבידי החברה הקולטת הוראות אלה:

 (ו) רווח או הפסד שנוצר עקב מכירת המניות המועברות לא

 יותר לקיזוז במשך שנתיים ממועד החלפת המניות כנגד הפסד

 או רווח בחברה הקולטת, והכל לפי סעיפים 28 או 92, או סעיף 6

 לחוק התיאומים בשל אינפלציה, לפי הענין, ובשלוש השנים

 הבאות לא יותר לקיזוז רווח או הפסד שנוצר עקב מכירת

 המניות המועברות כאמור כנגד רווח או הפסד שנוצר ממכירת

 נכסים שיום רכישתם לפני מועד החלפת המניות.

 (2) (א) כיום הרכישה ייחשב מועד החלפת המניות

 המועברות, ובמחיר מקורי של המניה המועברת ייחשב

 שווי השוק בעת החלפת המניות, בתוספת התמורה
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 ה2 דהיום, ובמהלך שלוש השנים שלאחר מכן כנגד רווח
 או הפסד מנכסים שהוחזקו בידי החברה הקולטת לפני

 מועד החלפת המניות.

 04וח(ד) - מניעת אפשרות לקיזוז הפסדים בחברה
 הקולטת בעת מכירת המניות המועברות במהלך שנתיים
 ממועד ההחלפה כנגד כל רווח בהתאם להוראות חלק
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 הנוספת, אם ניתנה, כשהם מחולקים במםפר המניות

 המועברות.

 (ב) (ו) על אף האמור בפסקת משנה (א), אם ערב

 החלפת המניות, המעביר והחברה הקולטת הם

 צדדים קשורים, רשאי פקיד השומה לקבוע כי מחירן

 המקורי של המניות המועברות יהיה התמורה כאמור

^ וכיום רכישתן ייחשב יום המכירה ג ) ן ט  בסעיף ק

 של המניות המוקצות בפי שנקבע למעביר, אף אם

 החברה הקולטת מברה את המניות המועברות לפני

 יום המכירה;

 (2) נמכרו המניות המוקצות במספרימועדים, יהיה

 המחיר המקורי של המניות המועברות סכום

 התמורות במכירת המניות המוקצות, וכיום הרכישה

 של המניות המועברות ייחשב יום המכירה האחרון

 שנקבע למי מהמניות המוקצות.

 (ה) לענין סעיף 102(ג), החלפת מניות לא תיחשב כמכירת המניות

 המועברות; הנציב רשאי לקבוע בכללים הוראות מיוחדות בדבר תכולתן

 של הוראות סעיף זה, כולן או מקצתן, בשינויים המחויבים.

 (ו) המקדמה כאמור בסעיף קטן (בץוץג) תתואם ממועד התשלום

 ועד ליום המכירה, ויינתן בשלה זיכוי ממס באופן יחסי למספר המניות

 המוקצות שנמכרו על ידי המעביר.

 (ז) (1) הנאמן יודיע לפקיד השומה בכתב על מועד תום תקופת

 הדחייה-,

 (2) בעת המכירה ינכה הנאמן מס בשיעור 50% מהתמורה או

 שיעור נמוך יותר כפי שקבע פקיד השומה ויעבירו לפקיד

 השומה בתוך שבעה ימים.

 (ח) נתברר כי פרטים שנמסרו לנציב אינם נכונים או אינם מלאים

 באופן מהותי, או נתברר כי פרטים מהותיים שפורטו בבקשה לנציב לא

 ממלאים אחר התנאים הקבועים בסעיף קטן(בץו), רשאי פקיד השומה,

 לפי י שיקול דעתו, לקבוע כי התמורה שקיבל המעביר בעבור המניות

 המועברות היא התמורה כפי שהיא מחושבת על פי סעיף זה, או שווי

 השוק של המניות המועברות במועד החלפת המניות, לפי הגבוה. פקיד

 השומה יערוך את התיאומים הנדרשים לענין המחיר המקורי ויום

 הרכישה של המניות המועברות בידי החברה הקולטת.״
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 תיקון סעיף 105 19. בסעיף 105 לפקודה, בהגדרה ״חברת החזקות״, במקום ״הן מניות בחברות חדשות״

 יבוא ״הם זכויות בחברות״.

 תיקון סעיף 05וג 20. בסעיף 05וג לפקודה, בסעיף קטן(א) -

 (1) בפסקה (7), בפסקת משנה (א), אחרי ״סעיף 05וא(ו)״ יבוא ״ובחברה המתפצלת

 הממשיכה״;

 (2) בפסקה (8) -

 (ו) ברישה, במקום ״510/0״ יבוא ״50%״;

 (2) בפסקה (א), המילים ״למי שלא היה בעל זכויות בחברה לפני הפיצול״ -

 יימחקו;

 (3) בפסקה (ב), הסיפה החל ב״בשיעור שאינו עולה על״ - תימחק;

 (4) פסקה (ד) - תימחק.

 (3) אחרי פסקה (8) יבוא:

 ״(8א) על אף האמור בפסקה (7) ונוסף על הוראות פסקה(8) מכירת זכויות שלא

 מרצון לא יראו בה שינוי בזכויות לאחר הפיצול״.

 ד ב ר י ה ס ב ר

 לפסקאות (2) ו־(ב)

 התיקון המוצע ברישה לסעיף 105ג(8) נועד להקל על
 בעלי הזכויות לאחר הפיצול, מאחר שהוא מאפשר
 שינויים בזכויות לאחר הפיצול עד רמת החזקות
 מינימלית של 50% לעומת 51% כיום. (פסקת משנה

.((1) 

 התיקון בפסקת משנה (3) הינו הטבה משמעותית
 ביותר מאחר שהוא גורם לכך שלענין דילול הזכויות לא
 תהא אבחנה בין הנפקה פרטית להנפקה בבורסה. וזהו

 נוסחו כיום:

 ״הוקצו זכויות חדשות למי שלא היה בעל זכויות
 בחברה לפני ההקצאה בשיעור שאינו עולה על
 25% מהון המניות לפני ההקצאה, ובלבד שניתן
 אישור הנציב מראש ושולם מם כאילו נמכר חלק
 יחסי של החברה, והכל בתנאים שקבע הנציב,
 לרבות דחיית תשלום המם עד למועד מכירת
 המניות שהוקצו, ובלבד שהופקדו בידי הנציב
 ערבויות המבטיחות תשלום המס בצירוף ריבית

 והפרשי הצמדה•,״

 התיקון בפסקת משנה(2) לפיו יימחקו המילים ״למי
 שלא היה בעל זכויות בחברה לפני הפיצול״ יאפשר
 מכירות הדדיות בין בעלי הזכויות בחברה בטרם פוצלה-,
 הרקע לתיקון הוא הרצון להשוות את המצב לאחר פיצול
 לזה הקיים לאחר מיזוג או העברת נכסים לפי הפרק

 השלישי לחלק ה2.

 מוצע לבטל את סעיף 105ג(אץ8ץד), ובמקביל
 להוסיף פסקת משנה חדשה (8א) הקובעת כי לא יראו
 במכירת זכויות שלא מרצון שינוי בזכויות לאחר

 הפיצול.
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 סעיף 9 ו בסעיף 105 לפקודה, בהגדרה ״חברת
 החזקות״, מוצע להחליף את המילים

 ״מניות בחברות החדשות״ במילים ״זכויות בחברות״.

 הפרק הרביעי לחלק ה2 לפקודה דן בפיצולים. סעיף
 105 מגדיר ״חברת החזקות״ כך: ״חברה שכל נכסיה הן
 מניות בחברות חדשות, או נכסים שלא ניתן להעבירם
 על פי דין, ואין לה הכנסות פרט להכנסות שמקורן
 בחלוקת דיבידנד או בנכסים שלא ניתן להעבירם על פי

 דין;".

 ההגדרה הקיימת מונעת מחברה המחזיקה בחברות
 להפוך לחברת החזקות במהלך פיצול, על פי סעיף

 105א(2).

 התיקון המוצע קובע כי חברה תיחשב כחברת
 החזקות אם בין נכסיה גם זכויות בחברות, ולאו דווקא
 בחברות חדשות: בעקבות התיקון, חברה באמור תוכל

 להיחשב לחברת החזקות.

 סעיף 20 לפסקה (1)

 פסקה (7אא) לסעיף 105ג, קובעת שבתנאי
 למתן ההטבות בפיצול נדרש כי מיד לאחר הפיצול
 ובמשך השנתיים ממועד הפיצול יהיו לבעלי המניות של
 החברה המתפצלת בכל אחת מהחברות החדשות
 בפיצול על פי סעיף 105א(1) אותן זכויות שהיו להם
 בחברה המתפצלת, ואותו חלק בכל אחת מהזכויות,

 והכל בסמוך למועד הפיצול.

 מוצע להבהיר שהמגבלה חלה גם על החזקותיהם
 החברה המתפצלת הממשיכה.
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 21. בסעיף 05וד לפקודה: תיקון סעיף 105ד

 (ו) בסעיף קטן (ב), המילים ״ואם נמכר הנכס לפני הפיצול, יחולקו ההפסדים

 האמורים בהתאם ליחס ההון העצמי״ - יימחקו.

 (2) בסעיף קטן(ו), לאחר ״היה לחברה מתפצלת״ יבוא ״על פי סעיף 105א(ו)״.

 22. תחילתו של חוק זה ביום כ״ג בטבת התש״ס (1 בינואר 2000). תחילה ותחולה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לפסקה (2)

 סעיף 05וד(ו) קובע:

 ״על אף האמור בפקודה זו אם היה לחברה
 מתפצלת מפעל מאושר כמשמעותו בחוק לעידוד
 השקעות הון, ובעת הפיצול יכולה היתה החברה
 המתפצלת לחלק דיבידנד על פי סעיף 47(בץ2) או ו5(ג)
 לאותו חוק, יחויב במם חלק הדיבידנד שאינו עולה על
 עודף הנכסים שהועברו לחברה החדשה כאמור בסעיפים

 האמורים, לפי הענין, בעת הפיצול כאילו חולק.״

 מוצע להגביל את תחולת הסעיף לפיצול אפקי על
 פי סעיף 105א(1), ולא להחילו לגבי פיצול אנכי, (סעיף

 05וא(2)). ההבחנה מתבקשת לאור אופי הפיצול.

 צפוי הפסד מסוים בהכנסות המדינה שכן יותר
 מיזוגים ושינויי מבנה ייהנו מהטבות המם. קשה לאמוד

 את גובה הפסד המס.

 התיקון יגרום לכך שמכירת זכויות שלא מרצון לא
 תגרום לביטול הטבות המם, גם אם בתוצאה ממנה ירדו

 בעלי הזכויות לשיעור החזקה נמוך מ־50%.

 0עין» 21 לפסקה (1)

 בסעיף 105ד(ב) לפקודה, מוצע למחוק את
 המילים ״ואם נמכר הנכס לפני הפיצול, יחולקו

 ההפסדים האמורים בהתאם ליחס ההון העצמי״.

 סעיף 105ד(ב) לפקודה קובע כי הפסדי חברה
 מתפצלת לפי סעיפים 28 ו־92, לפי העניין, יחולקו בין
 החברות החדשות או בין החברה המתפצלת לחברה
 החדשה בהתאם ליחסי ההון העצמי שלהן(להלן - יחם
 ההון העצמי). לגבי הפסדים לפי סעיף 28(ח) לפקודה
 (הפסדים מהשכרת בניין), נקבע כי ההפסדים יהיו
 בחברה שבה נמצא הנכם שממנו נבעו ההפסדים, ואם
 נמכר הנכם לפני הפיצול, יחולקו ההפסדים האמורים

 בהתאם ליחס ההון העצמי.

 ההתייחסות להפסד מהשכרת בניין שנמכר אינה
 תואמת את הוראת סעיף 28(ח) לפקודה ומוצע לכן

 למחוק אותה.
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 הצעת חוק הםפקת חשמל (הוראת שעה)(תיקון מם׳ 2) (הארכת תוקף0,
 התש״ם-2000

, בסעיף 10, במקום ״שלוש שנים״  הארכת תוקף 1. בחוק הספקת חשמל(הוראת שעה), התשנ״ו-1996י

 יבוא ״חמש שנים״.

 תחילה 2. תחילתו של חוק זה ביום י״ג באדר התשנ״ט (1 במרס 1999).

ר ב ס  ה

 יסתיים חיבור כל המבנים האמורים לרשת החשמל. עד
 בה חוברו לרשת החשמל כ־6,000 מבנים וההערכה היא
 כי נותרו עוד כ־5,000 מבנים שיש לבחון את זכאותם

 לחיבור.

 לנוכח העיכוב החל בחיבור המבנים האמורים
 לרשת החשמל, מוצע להאריך את תוקף החוק בשנתיים
 נוספות, כדי לאפשר סיום בדיקת זכאות המבנים כאמור,

 וחיבורם לרשת החשמל.

י ר ב  ד

 חוק הספקת חשמל (הוראת שעה), התשנ״ו-1996
 (להלן - החוק), נחקק בשעתו כדי לאפשר חיבור לרשת
 החשמל של מבנים שנבנו בלא היתרי בניה ומשום כך

 לא היו מחוברים לרשת החשמל.

 החוק איפשר את חיבורם של מבנים כאמור,
 ששימשו למגורים ערב תחילת החוק, ואשר אינם

 מיועדים להריסה, לרשת החשמל.

 החוק חוקק כהוראת שעה לתקופה של שנתיים,
 והוארך בשנה נוספת, בהנחה כי במהלך תקופה זו

 ם״ח התשנ״ו, עמ׳ 56; התשנ״ח, עמי 200.
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