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תחילה ותחולה
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בפקודת מס הכנסה( 1להלן  -הפקודה) ,בסעיף 67ו(ב) ,במקום פסקה ( )2יבוא:
"( )2אם מקבל הדיבידנד הוא חבר בני אדם  -השיעור הקבוע בסעיף ".126
בסעיף  126לפקודה -
()1

בסעיף קטן (א) ,במקום " "26.5%יבוא ";"25%

( )2בסעיף קטן (ג) ,במקום "על אף הוראות סעיף קטן (א) ,על הכנסתו" יבוא "בחישוב
ההכנסה החייבת לפי סעיף קטן (א) תיכלל הכנסתו" והמילים "יוטל מס חברות בשיעור
של  "25%ו"ויוטל עליה מס חברות בשיעור הקבוע בסעיף קטן (א)"  -יימחקו;
( )3בסעיף קטן (ד) ,במקום "החל על פי סעיף קטן (ג)" יבוא "החל על ההכנסה מדיבידנד
כאמור בסעיף קטן (ג)" והסיפה החל במילים "ושיעור המס הכולל"  -תימחק;
( )4בסעיף קטן (ה) ,במקום "המס החל לפי סעיף קטן (ג)" יבוא "המס החל על ההכנסה
מדיבידנד כאמור בסעיף קטן (ג)";
()5

בסעיף קטן (ו) ,במקום "בשיעור של  "25%יבוא "בשיעור הקבוע בסעיף קטן (א)".

(א) תחילתו של חוק זה ביום כ' בטבת התשע"ו ( 1בינואר ( )2016להלן  -יום התחילה),
והוא יחול על הכנסה שהופקה או שנצמחה ביום התחילה ואילך.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,נקבעה לחברה תקופת שומה מיוחדת לפי סעיף 7
לפקודה ,יחולו על הכנסתה החייבת שהופקה או נצמחה במהלך תקופת השומה
המיוחדת שבה חל יום התחילה (בסעיף קטן זה  -תקופת השומה הנוכחית) ההוראות
כמפורט להלן:
( )1על החלק השווה להכנסתה החייבת שהופקה או נצמחה במהלך תקופת
השומה הנוכחית כשהיא מוכפלת ביחס שבין התקופה שמיום תחילת תקופת
השומה הנוכחית עד יום י"ט בטבת התשע"ו ( 31בדצמבר  )2015לבין סך כל תקופת
השומה הנוכחית ,יחולו הוראות סעיף  126לפקודה ,כנוסחו ערב יום התחילה;
( )2על יתרת הכנסתה החייבת שהופקה או נצמחה במהלך תקופת השומה
הנוכחית יחולו הוראות סעיף  126לפקודה כנוסחו בסעיף  2לחוק זה.
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