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  -  ובדואר רשום6525991-20בפקס  -

  לכבוד

  ומה וביקורתש בכיר ל"סמנכ, ר חיים גבאי"ד

  המיסים בישראלשות ר

  5נשרים נפי כ

  רושליםי

  ,הנכבד יר גבא"ד

   לפקודת מס הכנסה)י(3 לעניין סעיף בקביעת שיעור הריביתיכוב ע  :הנדון 
  1986–ו"תשמ, ))י(3קביעת שיעור ריבית לענין סעיף (מס הכנסה קנות ת

מ לפנות "מתכבד הח, יצגיםהן מלקוחות והן ממיַ , בנדוןשבעניין מ "הופנו לחשפניות חוזרות ונשנות קבות בע

 :אלייך כדלקמן

 :להלן( 1986–ו"תשמ, ))י(3קביעת שיעור ריבית לענין סעיף (מס הכנסה  לתקנות 2תקנה , ידועכ .1

 לפקודת מס הכנסה יהיה )י(3המס לעניין סעיף -לפיו שיעור הריבית בשנת, ללָ  קובעת את הּכְ )"התקנות"

  .365-המוכפלים במספר הימים של תקופת ההלוואה ומחולקים ב, 3.3%

  : והקובע כדלקמן לתקנות)א(א5תקנה חריג המנוי ב האמור כפוף לללָ הּכְ  .2

היה שיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור על ידי היה שיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור על ידי היה שיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור על ידי היה שיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור על ידי """"

    5555בסעיף בסעיף בסעיף בסעיף " " " " שיעור עלות האשראי המרבישיעור עלות האשראי המרבישיעור עלות האשראי המרבישיעור עלות האשראי המרבי""""י ההגדרה י ההגדרה י ההגדרה י ההגדרה שמפרסם בנק ישראל לפשמפרסם בנק ישראל לפשמפרסם בנק ישראל לפשמפרסם בנק ישראל לפ, , , , הבנקיםהבנקיםהבנקיםהבנקים

שפורסם לאחרונה לפני חודש שפורסם לאחרונה לפני חודש שפורסם לאחרונה לפני חודש שפורסם לאחרונה לפני חודש , , , , 1993199319931993––––גגגג""""התשנהתשנהתשנהתשנ, , , , לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיותלחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיותלחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיותלחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

 לשנת המס  לשנת המס  לשנת המס  לשנת המס 2222יהיה שיעור הריבית הקבוע בתקנה יהיה שיעור הריבית הקבוע בתקנה יהיה שיעור הריבית הקבוע בתקנה יהיה שיעור הריבית הקבוע בתקנה , , , , 4.404.404.404.40%%%%- - - - דצמבר בשנה פלונית שונה מדצמבר בשנה פלונית שונה מדצמבר בשנה פלונית שונה מדצמבר בשנה פלונית שונה מ

הסכום המתקבל יעוגל הסכום המתקבל יעוגל הסכום המתקבל יעוגל הסכום המתקבל יעוגל ; ; ; ; 75757575%%%%- - - - כשהוא מוכפל בכשהוא מוכפל בכשהוא מוכפל בכשהוא מוכפל ב, , , , הבאה שיעור הריבית שפורסם כאמורהבאה שיעור הריבית שפורסם כאמורהבאה שיעור הריבית שפורסם כאמורהבאה שיעור הריבית שפורסם כאמור

        """"....למאית האחוז הקרובהלמאית האחוז הקרובהלמאית האחוז הקרובהלמאית האחוז הקרובה

את שיעור הריבית , הודעה ברשומותב ,על שר האוצר לפרסם,  לתקנות)ב(א5פי תקנה -אילו עלו .3

  . דלעיל)א(א5המחושב לפי תקנה 

ברשומות שר האוצר טרם פרסם , 2011המס -חצי שנה למן תחילת שנתלפה ולמרות שחָ , עד היום, רםב .4

 פורסם ברשומות 2010המס -שיעור הריבית לגבי שנת( מס זו-לשנת )י(3לעניין סעיף את שיעור הריבית 

  .))6078פ "י( 19.4.2010ביום ידי שר האוצר -על



  
  

  2מתוך  2עמוד     
  

העיכוב , דקלרטיבי, כך נראה, ידי שר האוצר הינו-על )י(3עניין סעיף לפרסום שיעור הריבית שגם ה .5

  . לכלכל צעדיהם באופן הראויקשה על ציבור הנישומיםמַ כאמור בפרסום 

 . הפרסוםאם תואיל לפעול להחשתתודה ך  לכירא, שעה שכך .6

  
  ,בכבוד רב

  
   )ח"רו(ד "עו,   אלכס שפירא

  


