
אלכס שפירא) ח"רו(ד "עו

19.12.2005, ירושלים–הכנס השנתי לחשבונאות 



כללי

1.1.2006מיוםהֵחלכי,נקבע147תיקוןבמסגרת§
,)להלןראו–המעברלהוראותובכפוף(ואילך

"רגילים"הוןהפסדיעלהחלותהקיזוזהוראות
הוןהפסדעלגם–שינוייםלמספרבכפוף–תחולנה
יחידותבפדיוןאונסחריםערך-ניירותבמכירתשמקורו
.)"ההוןבשוקהפסד"(נאמנותבקרנות

והןשוטףהפסדהן–ההוןבשוקשהפסד,מכאן§
סוגמכלהוןרווחכנגדבקיזוזיּותר–מועברהפסד
.מקרקעיןשבחלרבותשהוא
Iלישראלמחוץנכסבמכירתהוןהפסדלגביכי,יוזכר

הוןרווחכנגדתחילהלקזזוישלפיהההוראהחלה
.זובהוראהיעסוקלאהדיון.לישראלמחוץ

2
)ח"רו(ד "עו, אלכס שפירא



הוראות מיוחדות לגבי הפסד שוטף בשוק ההון

-בשנתשנוצרהוןהפסד:קרי,ההוןבשוקשוטףהפסדלגבי§
בקרנותיחידותמפדיוןאונסחריםערך-ניירותממכירתהמס

שוטףהפסד"()במסחייבהיהרווחהיהשאילו(נאמנות
.מיוחדותהוראותשתינקבעו)"ההוןבשוק

הכנסהכנגדבקיזוזמותרההוןבשוקשוטףהפסד–האחת§
-ניירבשלמס-שנתבאותהששולמומדיבידנדאומריבית

.שנמכרהערך
אומריביתהכנסהכנגדבקיזוזמותרההפסד–השנייה§

אחריםערך-ניירותבשלמס-שנתבאותהששולמומדיבידנד
עלהָחלהמסששיעורובלבד)סחיריםבלתיע"נילרבות(

.25%עלעולהלאאדםאותושקיבלהדיבידנדאוהריבית
Eחוב-איגרותעלששולמהריביתכנגדקיזוזלבצעתוכלנהחברות

הכנסותואילךזובשנהרקשכן,ואילך2010המס-בשנתרקאחרות
.)מועדבאותוהחברותמס(25%בשיעורבמסתחויבנההריבית

3
)ח"רו(ד "עו, אלכס שפירא



סיכום ביניים

רלבנטיתאינה"מסכנגדמס"הקיזוזשיטת,כלומר§
הכנסותכנגדוגם(הוןרווחכנגדיקוזזהוןוהפסד,יותר

בהפסדשמדוברובלבד–מסוימותשוטפותפיננסיות
עלמוטלשהיההמסמשיעורהןבהתעלםוזאת,)שוטף

עלהמוטלהמסמשיעורוהן)רווחהיהאילו(ההפסד
.ההוןרווח

.השוניםהקיזוזסלימבוטלים,כן-כמו§
.)להלןראו(המעברלהוראותבכפוף,הכל§

4
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1.1.2006הפסדים שנוצרו לפני –הוראות המעבר 

הקבועיםהקיזוזכללי,המעברהוראותפי-על§
יחולו)147תיקוןלפניכנוסחו(לפקודה92בסעיף

הנסחריםערך-ניירותבמכירתהפסדעלגם
ובלבד2005–2003המס-בשנותשנוצרבבורסה

)לפקודהטו105סעיףלפי(קוזזלאבשלֹושהמס
.1.1.2006ליוםעד
קוזזלאהואאךלקזזוהיהשניתןהפסדדיןמה´

?בפועל

5
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1.1.2006הפסדים שנוצרו לפני –הוראות המעבר 

ערך-ניירותבמכירתשמקורומועברהפסד,ואולם§
יּותראביב-בתלערך-לניירותבבורסההנסחרים

במכירתהוןרווחכנגדרק2006המס-בשנתבקיזוז
,אביב-בתלערך-לניירותבבורסההנסחרערך-נייר

נאמנותבקרןיחידהאוישראלמדינתשלחוב-איגרת
הוןרווחכנגדואילך2007המס-בשנתוהֵחל,פטורה

דיבידנד/ריביתכנגדוכן)סוגמכל(ערך-ניירכלממכירת
עליהםהָחלהמסשיעוראם,)סוגמכל(ערך-מניירות

.%20עלעולהאינו
Eלבצעתוכלנהלא)משפחתיותשאינן(חברות

הָחלהמסשיעורשכןמריביתהכנסותכנגדקיזוז
.20%עלעולהכאמורהכנסותבגיןעליהן

6
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1.1.2006הפסדים שנוצרו לפני –הוראות המעבר 

-מניירותמועברהפסדקיזוזלגבינקבעהנוספתמגבלה§
זריםערך-ניירותל31.12.2005ביוםשנחשבוערך

.1.1.2006לפנינמכרוואשר
רווחכנגדרק2006המס-בשנתבקיזוזיּותרזההפסד

2007המס-בשנתוהֵחל,זריםערך-ניירותממכירתהון
כנגדוכן)סוגמכל(ערך-ניירכלממכירתהוןרווחכנגד

ששיעורובלבד,)סוגמכל(ערך-מניירותדיבידנד/ריבית
.%20עלעולהאינועליהםהָחלהמס
Eקיזוזלבצעתוכלנהלא)משפחתיותשאינן(חברות

בגיןהחלהמסשיעורשכןמריביתהכנסותכנגד
.20%עלעולהכאמורהכנסות

7
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א"ערך הנסחרים בבורסה בת-הפסד הון ממכירת ניירות
חברה מחוץ לחוק/מוכר שהוא יחיד

8
)ח"רו(ד "עו, ירא;אלכס שפ

ואילך200520062007
ערך  -כנגד רווח הון ממכירת ניירותהפסד שוטף

או בבורסה  בישראלהנסחרים בבורסה
במדינה גומלת ואשר אינם נחשבים  

;ערך זרים-לניירות
כנגד רווח הון מעסקאות עתידיות הנסחרות  

;בבורסה בישראל
וכנגד רווח הון מפדיון יחידות בקרן פטורה  

").מס כנגד מס"קיזוז בשיטת (או מעורבת 

;  )לרבות שבח מקרקעין(כנגד רווח הון מכל סוג שהוא 
)  מס-באותה שנת(כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו 

;  הערך שנמכר-בשל נייר
)  מס-באותה שנת(דיבידנד ששולמו /וכנגד הכנסה מריבית

ובלבד  ) ע בלתי סחירים"לרבות ני(ערך אחרים -בשל ניירות
דיבידנד שקיבל אותו אדם לא /ששיעור המס הָחל על הריבית

.25%עולה על 

הפסד מועבר  
2005-מ

-כנגד רווח הון במכירת נייר-
ערך הנסחר בבורסה  

,  אביב-ערך בתל-לניירות
חוב של מדינת  -איגרת

ישראל או יחידה בקרן  
.נאמנות פטורה

-כנגד רווח הון ממכירת נייר
וכן כנגד  ) גם לא נסחר(ערך 

ערך  -דיבידנד מניירות/ריבית
אם שיעור  , )גם לא נסחר(

המס הָחל עליהם אינו עולה  
.20%על 

הפסד מועבר  
2006-מ

כנגד רווח הון מכל סוג שהוא  --
).לרבות שבח מקרקעין(



ערך זרים-הפסד הון ממכירת ניירות
חברה מחוץ לחוק/מוכר שהוא יחיד

9
)ח"רו(ד "עו, אלכס שפירא

ואילך200520062007
כנגד רווח הון  הפסד שוטף

ממכירת  
ערך -ניירות
זרים

;  )לרבות שבח מקרקעין(כנגד רווח הון מכל סוג שהוא 
בשל  ) מס-באותה שנת(כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו 

;  הערך שנמכר-נייר
בשל ) מס-באותה שנת(דיבידנד ששולמו /וכנגד הכנסה מריבית

ובלבד ששיעור המס  ) ע בלתי סחירים"לרבות ני(ערך אחרים -ניירות
.25%הָחל על הריבית או הדיבידנד שקיבל אותו אדם לא עולה על 

הפסד מועבר  
2005-מ

כנגד רווח הון  -
ערך -במכירת ניירות

.זרים

)  גם לא נסחר(ערך -כנגד רווח הון ממכירת נייר
גם לא (ערך -דיבידנד מניירות/וכן כנגד ריבית

אם שיעור המס הָחל עליהם אינו עולה  , )נסחר
.20%על 

הפסד מועבר  
2006-מ

לרבות שבח (כנגד רווח הון מכל סוג שהוא --
).מקרקעין



ל"הנסחרים בחו" ישראלים"ערך -הפסד הון ממכירת ניירות
חברה מחוץ לחוק/מוכר שהוא יחיד
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)ח"רו(ד "עו, אלכס שפירא

ואילך200520062007
ערך  -כנגד רווח הון ממכירת ניירותהפסד שוטף

או  בישראלהנסחרים בבורסה
בבורסה במדינה גומלת ואשר  

;ערך זרים-אינם נחשבים לניירות
כנגד רווח הון מעסקאות עתידיות  

;הנסחרות בבורסה בישראל
וכנגד רווח הון מפדיון יחידות בקרן  

קיזוז בשיטת  (פטורה או מעורבת 
").מס כנגד מס"

;  )לרבות שבח מקרקעין(כנגד רווח הון מכל סוג שהוא 
)  מס-באותה שנת(כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו 

;  הערך שנמכר-בשל נייר
)  מס-באותה שנת(וכנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו 

)  ערך בלתי סחירים-לרבות ניירות(ערך אחרים -בשל ניירות
ובלבד ששיעור המס הָחל על הריבית או הדיבידנד שקיבל אותו  

.25%אדם לא עולה על 

הפסד מועבר  
2005-מ

כנגד רווח הון מכל סוג שהוא  -
).לרבות שבח מקרקעין(

כנגד רווח הון מכל סוג שהוא  
).לרבות שבח מקרקעין(

הפסד מועבר  
2006-מ

כנגד רווח הון מכל סוג שהוא  --
).לרבות שבח מקרקעין(



"  ישראלים"ערך שאינם -הפסד הון ממכירת ניירות
והנסחרים בבורסה שאינה במדינה גומלת

חברה מחוץ לחוק/מוכר שהוא יחיד
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ואילך200520062007
כנגד רווח הון מכל סוג שהוא  הפסד שוטף

).לרבות שבח מקרקעין(
;  )לרבות שבח מקרקעין(כנגד רווח הון מכל סוג שהוא 

בשל  ) מס-באותה שנת(כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו 
;  הערך שנמכר-נייר

בשל  ) מס-באותה שנת(וכנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו 
ובלבד  ) ערך בלתי סחירים-לרבות ניירות(ערך אחרים -ניירות

ששיעור המס הָחל על הריבית או הדיבידנד שקיבל אותו אדם לא 
.25%עולה על 

הפסד מועבר  
2005-מ

כנגד רווח הון מכל סוג שהוא  -
).לרבות שבח מקרקעין(

כנגד רווח הון מכל סוג שהוא  
).לרבות שבח מקרקעין(

הפסד מועבר  
2006-מ

כנגד רווח הון מכל סוג שהוא  --
).לרבות שבח מקרקעין(



"ישראליות"הפסד הון מפדיון יחידות בקרנות נאמנות 
חברה מחוץ לחוק/מוכר שהוא יחיד

12
)ח"רו(ד "עו, אלכס שפירא

ואילך200520062007
ערך  -כנגד רווח הון ממכירת ניירותהפסד שוטף

או בבורסה  בישראלהנסחרים בבורסה
במדינה גומלת ואשר אינם נחשבים  

;ערך זרים-לניירות
כנגד רווח הון מעסקאות עתידיות  

;הנסחרות בבורסה בישראל
וכנגד רווח הון מפדיון יחידות בקרן  

מס  "קיזוז בשיטת (פטורה או מעורבת 
").כנגד מס

;  )לרבות שבח מקרקעין(כנגד רווח הון מכל סוג שהוא 
ממנהל הקרן  ) מס-באותה שנת(כנגד רווחים שחולקו 

;  )??????(שיחידותיה נמכרו 
-באותה שנת(וכנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו 

ערך בלתי  -לרבות ניירות(ערך אחרים -בשל ניירות) מס
ובלבד ששיעור המס הָחל על הריבית או ) סחירים

.25%הדיבידנד שקיבל אותו אדם לא עולה על 

הפסד מועבר  
2005-מ

כנגד רווח הון מכל סוג  -
לרבות שבח  (שהוא 

).מקרקעין

כנגד רווח הון מכל סוג שהוא  
).לרבות שבח מקרקעין(

הפסד מועבר  
2006-מ

כנגד רווח הון מכל סוג שהוא  --
).לרבות שבח מקרקעין(



"זרות"הפסד הון מפדיון יחידות בקרנות נאמנות 
חברה מחוץ לחוק/מוכר שהוא יחיד
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ואילך200520062007
כנגד רווח הון מכל סוג שהוא  הפסד שוטף

).לרבות שבח מקרקעין(
;  )לרבות שבח מקרקעין(כנגד רווח הון מכל סוג שהוא 

בשל  ) מס-באותה שנת(כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו 
;  הערך שנמכר-נייר

בשל  ) מס-באותה שנת(וכנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו 
ובלבד  ) ערך בלתי סחירים-לרבות ניירות(ערך אחרים -ניירות

ששיעור המס הָחל על הריבית או הדיבידנד שקיבל אותו אדם לא 
.25%עולה על 

הפסד מועבר  
2005-מ

כנגד רווח הון מכל סוג שהוא  -
).לרבות שבח מקרקעין(

כנגד רווח הון מכל סוג שהוא  
).לרבות שבח מקרקעין(

הפסד מועבר  
2006-מ

כנגד רווח הון מכל סוג שהוא  --
).לרבות שבח מקרקעין(



1.1.2006הפסדים שנוצרו לפני –הוראות המעבר 
מוכר בתוך החוק

לחוק6סעיףהוראותבוטלו147תיקוןבמסגרת§
מועברהפסדישלמוכראםהדין,אפואמהו.התיאומים

הוראותאותןעליושחלונסחריםערך-ניירותממכירת
?1.1.2006לפניקוזזלאוזה6סעיף

כאמורההפסד,זהלענייןשנקבעההמעברהוראתלפי§
הנסחרערך-ניירממכירתהכנסהכנגדרקבקיזוזיּותר

ההפסדשאז,כספיבמוסדמדובראםאלא(בבורסה
.)מעסקמועברלהפסדייחשב
Iמפדיוןרווחכנגדכאמורמועברהפסדלקזזניתןלא

נסחרתאינהנאמנותבקרןיחידה(נאמנותבקרןיחידה
.)בבורסה
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)ח"רו(ד "עו, אלכס שפירא



!תודה על ההקשבה

15
)ח"רו(ד "עו, אלכס שפירא


