
 

 רואי חשבון, ושות'בלצר קנובל 
 קבוצת קנובל בלצר סוראיה ושות'

 
 מוסמך במשפטים LLMרו"ח )עו"ד( קובי בנבנישתי,  רו"ח מנשה קנובל, מוסמך במשפטים

 רו"ח רבין דן, תואר שני בביקורת פנימית ומדעי המדינה, מוסמך במשפטים רו"ח איל בלצר
 רו"ח תמי לב  רו"ח אמיר סוראיה

 רו"ח סבטלנה בושוייב  במנהל עסקים MBAרו"ח אלון פרידלנדר, 
 

"Neither MGI nor Knobel Beltzer Soraya group, nor any MGI member firm accepts responsibility for the activities, work, opinions or 

service of any other members. 

MGI is a worldwide association of independent auditing, accounting and consulting firms." 
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  mgi@mgi-israel.co.il - דואר אלקטרוני

  www.mgi-israel.co.il: כתובת האתר של המשרד
 

  
 

רשויות המס פתחו לאחרונה בהליכים פליליים כנגד בעלי שליטה המצויים ביתרות -שימו לב!!

 חובה.

 מהווים הכנסה /דיבידנד-יום 60ת כספים מעל דהיינו משיכ-יתרות חובה של בעלי שליטה

 

ו של יחיד בעל משיכה של כספים מחברה על ידי יחיד, בעל מניות מהותי, או קרובו, או העמדת נכסי חברה לשימוש

 .)*( , מהוות הכנסה אשר יש לנכות מס בגינה מניות מהותי, או קרובו, והכל במישרין או בעקיפין

 מהווים   )שימו לב כי גם מזומנים או שווה מזומנים, שהעמידה החברה כבטוחה להלוואה אותה נטל בעל מניות

 .משיכה של בעל השליטה(

ימים ממועד המשיכה, יראו אותם כאילו לא נמשכו עד גובה הסכום  60כספים ונכסים שנמשכו והושבו בתוך  (1
  ;שהושב

, עד כאילו לא הושבו, יראו אותם ונמשכו מחדש בתקופה של שנתיים ממועד ההשבהם ונכסים שהושבו כספי (2
 ;גובה סכום שנמשך מחדש

ולא  כו בשנת המסנמש ודהיינ ,קריטריונים דלעיל נכסים מהחברה שלא עונים על המשיכת כספים או העמדת  (3
 ;של בעל המניות המהותי בשנת המס העוקבתיחשבו כהכנסה הושבו עד תום שנת המס העוקבת 

לפי שווי השוק רה כאילו נמכר על ידי החביות מהותי, יראו אותו הועמד נכס על ידי חברה לשימושו של בעל מנ (4
 בכפוף להנחיות שנקבעו.

 

 ש"ח לא רלוונטי. 100,000-מתחת ל  )*(

 

עד לתום השנה,דהינו  להסדיר את יתרות החובה, במידת הצורךמנת להימנע מאי נעימויות הנכם מתבקשים, על 

1/12/193 . 
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