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מיסוי הכנסה מדיווידנד שמקבלת חברה ממפעל 
מאושר 

י' ד' שואל:
חברה פרטית מקבלת דיווידנד ממפעל מאושר המאוגד כחברה פרטית.

השאלות:

האם החברה חייבת במס בגין הכנסה זו?  .1

אם החברה הפרטית (הרגילה) שקיבלה את הדיווידנד מהמפעל המאושר מחלקת אותו לבעלי   .2
מניותיה, שהם אנשים פרטיים - האם מדובר בחיוב במס בשיעור מופחת?

רו"ח (משפטן) ישי כהן משיב:
תחילה יש להבחין בין רווחים שמקורם ב"מפעל מוטב" או ב"מפעל מאושר" 
"החוק")  (להלן:  התשי"ט-1959  הון,  השקעות  לעידוד  בחוק  כמשמעותם 
טרם תיקון 68 לחוק, לבין רווחים שמקורם ב"מפעל מועדף" לאחר תיקון 68 

לחוק.

"מפעל מוטב" או "מפעל מאושר" 

הכנסה מדיווידנד שמקבלת חברה מרווחים שמקורם ב"מפעל מוטב" או ב"מפעל מאושר" - חייבת 
במס גם בידי חברה בשיעור 15% (או 4% במסלול "אירלנד"). 

עם זאת, הוראות סעיף 51ב(ד) לחוק קובעות כלהלן:

"חברה שקיבלה דיבידנד כאמור בסעיף קטן (ג)(1), ומחלקת אותו כדיבידנד, תהא זכאית לנכות 
מהכנסתה החייבת לפי סעיף קטן (ג)(1) (בפסקה זו - הכנסה מדיבידנד מועדף) את הדיבידנד 
שהכנסתה  או  מועדף  מדיבידנד  הכנסה  שנה  באותה  לחברה  היתה  לא  שנה;  באותה  שחילקה 
מדיבידנד מועדף היתה קטנה מסכום הדיבידנד שחילקה, יותר לה לנכות את הדיבידנד שחילקה 
או את היתרה, לפי הענין, כנגד הכנסה מדיבידנד מועדף שהיתה לה בשנות המס שקדמו לאותה 
הקודמות  לשנים  השומות  את  ויראו  שנה,  לאותה  שקדמה  המס  בשנת  החל  הסדר,  לפי  שנה, 
כמתוקנות בהתאם, ובלבד שהחזר מס בשל תיקון שומה כאמור, ייעשה בתוספת הפרשי הצמדה 

וריבית מתום שנת המס שבה חולק הדיבידנד ועד ליום ההחזר."
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זו מקדמה המס. על חשבון מקדמה בבחינת הוא האדם בני חבר ידי על  המשולם המס כלומר,
שרשור למעשה מאפשרות שלעיל ההוראות שקיבל. הדיווידנד לכשיחולק בני האדם לחבר תוחזר

הדיווידנד. של

שבו מחולק במקרה נקבע כי 68 לחוק משנת 2011, תיקון של במסגרת הוראות המעבר כי יצוין
מס ששולם עליה מהכנסה ישראל, תושבת לחברה "מאושר" או "מוטב" מפעל דיווידנד מרווחי
 30.6.2015 עד ליום החוק הישן במסגרת מס הטבות על ויתרה והחברה היה פטור), חברות (אם
חדש), (נוסח הכנסה מס לפקודת 126(ב) סעיף יחול  אלא  (15%) "הישן"  הדין יחול לא  -
חברות בין במס בגין דיווידנד המחולק יהיה חיוב לא כלומר "הפקודה"), (להלן: התשכ"א-1961

ישראליות.

מועדף מפעל

במסגרת מס הטבות קיבל אשר (מפעל מעודף" ב"מפעל שמקורם ברווחים מדובר שבו במקרה
הוראות  עליו וחלות במס, אינו חייב ישראליות בין חברות המחולק דיווידנד - 68 לחוק) תיקון

לפקודה. 126(ב) סעיף


