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סקירת התפתחות החקיקה שעניינה במיסוי שוק ההון

הכנסהמסלפקודת132תיקון§
ü4.8.2002–132תיקון
ü16.12.2002–132בתיקוןטעויותתיקון
ü18.12.2002– 132התיקון לתיקון
132תיקוןבעקבותתקנות§

ü19.12.2002–לעניןחיקוקיםביטול(הכנסהמסתקנות
2002–ג"התשס,)ודיבידנדריביתעלמס

ü19.12.2002–ערךניירותקביעת(הכנסהמסתקנות
2002–ג"התשס,)שעהוהוראתזרים

ü19.12.2002–ערךניירותקביעת(הכנסהמסתקנות
2002–ג"התשס,)גמלקופותלעניןזרים
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סקירת התפתחות החקיקה שעניינה במיסוי שוק ההון

המשך–132תיקוןבעקבותתקנות§
ü19.12.2002–מריביתניכוי(הכנסהמסתקנות(,

2002–ג"התשס
ü31.12.2002– ניכוי מתמורה(תקנות מס הכנסה ,

מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך או בעסקה  
2002–ג"התשס, )עתידית

ü31.12.2002–הוןרווחחישוב(הכנסהמסתקנות
אוהמדינהמילווה,בבורסההנסחרערךניירבמכירת

2002–ג"תשס,)נאמנותבקרןיחידה
ü31.12.2002– חישוב רווח הון  (תקנות מס הכנסה

2002–ג"תשס, )בעסקה עתידית
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סקירת התפתחות החקיקה שעניינה במיסוי שוק ההון

המשך–132תיקוןבעקבותתקנות§
ü31.12.2003– פטור ממס על רווח הון  (צו מס הכנסה

2003–ג"התשס, )ביטול) (במכירת מניות
ü1.1.2004–ד"התשס,)בורסהקביעת(הכנסהמסצו–

2004
30.12.2004–הכנסהמסלפקודת142תיקון§
10.8.2005–הכנסהמסלפקודת147תיקון§
147תיקוןבעקבותתקנות§

üהתקנותאימוץ+תקנותלהתקיןהסמכה–א101סעיף
)147לתיקון)5)(ט(80סעיף(יד105סעיףמכוחשהותקנו
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סקירת התפתחות החקיקה שעניינה במיסוי שוק ההון

המשך–147תיקוןבעקבותתקנות§
ü29.12.2005–ביטול()מריביתניכוי(הכנסהמסתקנות(,

2005–ו"התשס
ü29.12.2005–מריביתניכוי(הכנסהמסתקנות,

2005–ו"התשס,)מסוימיםומרווחיםמדיבידנד
ü29.12.2005–מתמורהניכוי(הכנסהמסתקנות,

בעסקהאוערךניירבמכירתהוןמרווחאומתשלום
2005–ו"התשס,)תיקון()עתידית

ü29.12.2005–ממכירתתמורהקביעת(הכנסהמסצו
,)ביטול()מהתמורהבמקורוניכויכהכנסהזרערךנייר

2005–ו"התשס
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שינויים בכללי חישוב הסכום האינפלציוני
1.1.2006ליוםעדהדין§

לחוקמחוץוחברהיחיד
üהוטלהמס,הכנסהמסלפקודת3החלקהוראותפי-על

.)שקליותחוב-איגרות–חריג(הריאליההוןרווחעל
üחייבאינפלציוניסכום"למפורשתהתייחסותהעדר"

.)במסחויבלאהחייבהאינפלציוניהסכום–בפועל(
üהוגדר"מדד"המונח,האינפלציוניהסכוםחישובלעניין

חוץ-למטבעצמודשערּכוובנכסלצרכןהמחיריםכמדד
.המטבעשער–חוץ-במטבענקובשהואאו

8
דין-משרד עורכי, אלכס שפירא



שינויים בכללי חישוב הסכום האינפלציוני

המשך–1.1.2006ליוםעדהדין§
בפרקנישוםשהםוחברהיחיד
üעלהוטלהמס,התיאומיםלחוק6סעיףהוראותפי-על

.הריאליההוןרווח
üחייבאינפלציוניסכום"למפורשתהתייחסותהעדר"

.)במסחויבלאהחייבהאינפלציוניהסכום–בפועל(
üהוגדר"מדד"המונח,האינפלציוניהסכוםחישובלעניין

.לצרכןהמחיריםכמדד
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שינויים בכללי חישוב הסכום האינפלציוני

ואילך1.1.2006מיוםהדין§
üלחוק6וסעיףהכנסהמסלפקודת3החלקהוראות

.147תיקוןבמסגרתבוטלוהתיאומים
üמחושבריאליהוןרווח,ואילך1.1.2006מיוםהֵחל

.לפקודההחלקלהוראותבהתאםבמסומחויב
üרווחעלמוטלהמס,לפקודההחלקהוראותפי-על

.)יחידלגבישקליותחוב-איגרות–חריג(הריאליההון
üלפקודה88שבסעיף"מדד"הגדרתתיקון.
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שינויים בכללי חישוב הסכום האינפלציוני
המשך–ואילך1.1.2006מיוםהדין§

üהמשך–לפקודה88שבסעיף"מדד"הגדרתתיקון
לאחרונהשפורסםכפילצרכןהמחיריםמדד–'מדד'"

המרכזיתהלשכהמטעםמדוברבוהיוםלפני
–1951שנתלפניהתקופהולגבי,לסטטיסטיקה

שלהכספיםועדתבאישורהאוצרשרשקבעהמדד
במטבענכסרכשחוץתושבשבהיותומיואולם;הכנסת

שבוהמטבעשעראתשיראולבקשרשאי,כדיןחוץ
בידיערךניירלענין,האמוראףעל.כמדדהנכסנרכש
,חוץלמטבעצמודשערכואוחוץבמטבעהנקוב,יחיד
].הוספהההדגשה[";כמדדהמטבעשעראתיראו
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שינויים בכללי חישוב הסכום האינפלציוני
המשך–ואילך1.1.2006מיוםהדין§

üלפקודה88שבסעיף"מדד"הגדרתתיקון–
המשך

;")הידוע("לצרכןהמחיריםמדד–הּכלל�
כדיןחוץ-במטבעשנרכשוערך-ניירות–לכללהחריג�

;הרכישהבעתחוץ-תושבישהיוחברה/יחידידי-על
ישראלתושבאםבין(יחידבמדובראם–לחריגהחריג�

נקובשערָּכםערך-ניירותהמוכר)חוץ-תושבאםובין
השינוילפימקרהבכליבוצעהתיאוםאזי,חוץ-במטבע
.הרלבנטיהמטבעבשער

üחייבאינפלציוניסכוםהיווצרות...
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שינויים בתחולת הוראות פרק ב לחוק התיאומים

התיאומיםלחוק)ג(27סעיףהוראותתיקון§
שלאלהלןכמפורטנישומיםעליחולולאזהחוקהוראות"

:...ריביתהוצאותניכויהמסבשנתתבעו
ניירותהמסבשנתבידיוהיוושלא[מעסקהכנסהלושאיןנישום)1(

;]ערך
חשבונותיהפנקסיאתלנהלהחייבת,...מעטיםחברת)2(

;]ערךניירותהמסבשנתבידההיוושלא[...'התוספתלפי
הםהמסשנתכלבמשךשותפיהשכלשותפותאויחיד)3(

...יחידים
להואין,יחידיםהםהמסשנתכלבמשךמניותיהבעלישכלחברה[)4(

;]מעסקהכנסה
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שינויים בתחולת הוראות פרק ב לחוק התיאומים

לחוקבפרקהוראותשלתחולתןחשיבות§
התיאומים

ü1.1.06ביוםהֵחלהתיאומיםלחוק6סעיףביטול
üג(9סעיףלפי"ריאליהפסד"לחשבאפשרות(

ניירשהואקבוענכסבמכירת("התיאומיםלחוק
")ערך

üעל2009–2006המס-בשנותהמוטלהמסשיעור
נסחריםערך-ניירותבמכירתהוןרווחי
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שינויים בתחולת הוראות פרק ב לחוק התיאומים

üעל2009–2006המס-בשנותהמוטלהמסשיעור
המשך–נסחריםערך-ניירותבמכירתהוןרווחי

בשיעורריאליהוןרווחעלבמסחייביהיהאדם-בני-חבר"
כמשמעותוערךניירבמכירתהוןרווחואולם25%של

לפניכנוסחו,אינפלציהבשלתיאומיםלחוק6בסעיף
,)147'מסתיקון(הכנסהמספקודתלתיקוןבחוקביטולו
-בני-לחברשהיהכאמורהוןרווחלמעט,2005–ה"התשס

אואינפלציהבשלתיאומיםלחוק6סעיףשהוראותאדם
שלפרסומולפנילגביוחלולאא130סעיףלפיהוראות

".)א(126בסעיףהקבועבשיעורבמסיחויב,תיקוןאותו
]שעה-הוראת–לפקודה)א(91סעיף[
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שינויים בתחולת הוראות פרק ב לחוק התיאומים
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חברה בתוך החוק

חברה מחוץ לחוק

-רווחי הון ממכירת ניירות
ערך נסחרים חייבים במס 

25%בשיעור 

דיבידנדשטר הון
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סוגיות מיוחדות במכירת מניות נסחרות
"הרווחים הראויים לחלוקה"שינויים בחישוב 

סעיףהוראות,132תיקוןובעקבות147לתיקוןעד§
יחידבידינסחרותמניותבמכירתחלולפקודהב94

המסשיעוראםרק)לחוקמחוץנישוםשהם(וחברה
או25%היההמניותבמכירתהריאליההוןרווחעל

.יותר
ב94סעיףהוראותתוקנו147תיקוןבמסגרת§

אםרקנסחרותמניותבמכירתתחולנההןכי,ונקבע
כלשהוביוםאוהמכירהבמועד–היההמניהמוכר

מניותבעל"–למכירהשקדמוהחודשים12-ב
.נמכרותשמניותיהבחברה"מהותי
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סוגיות מיוחדות במכירת מניות נסחרות
"הרווחים הראויים לחלוקה"שינויים בחישוב 

:החדשבנוסחןהוראותאותןקובעותוכך§
רשומותאינןשמניותיהחברהשלמניהבמכירת)א"(

המניותרכישתיוםאם,יחידידיעל,בבורסהלמסחר
ידיעלאו,]1.1.2003[הקובעהמועדלפניהיההנמכרות

:אלההוראותיחולו,אדם-בני-חבר
...
,המחויביםבשינויים,יחולו)א(קטןסעיףהוראות)1א(

למסחררשומותשמניותיהחברהשלמניהבמכירת
מהותימניותבעלהיההמניהשמוכרובלבד,בבורסה
ביוםאוהמכירהבמועד,נמכרותשמניותיהבחברה
.למכירהשקדמוהחודשים12-בכלשהו

..."
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סוגיות מיוחדות במכירת מניות נסחרות
"הרווחים הראויים לחלוקה"שינויים בחישוב 

מניותבמכירתחלותלפקודהב94סעיףהוראות,כלומר§
:אלהמשניאחדשהואבמוכרמדובראםרקנסחרות

בחברה"מהותימניותבעל"להנחשבאדם-בני-חבר�
ביוםאוהמכירהבמועדוזאת,נמכרותשמניותיה

;למכירהשָקדמוהחודשים12-בכלשהו
ובלבד1.1.2003לפניהמניותאתשרכשיחיד�

שמניותיהבחברה"מהותימניותבעל"לנחשבשהוא
12-בכלשהוביוםאוהמכירהבמועדוזאת,נמכרות

.למכירהשָקדמוהחודשים

21
דין-משרד עורכי, אלכס שפירא



סוגיות מיוחדות במכירת מניות נסחרות
"הרווחים הראויים לחלוקה"שינויים בחישוב 

כנוסחן,לפקודהב94סעיףהוראותשלתחילתן,ככלל§
.1.1.06ביוםהינו,147תיקוןלאחר

שנוספו–לפקודה)1א(ב94סעיףהוראותלגבי,זאתעם§
עלגםהסעיףהוראותאתמחילותואשר147תיקוןבאותו
–"מהותימניותבעל"שהואמוכרבידינסחרותמניות

עלתחולנהאלולפיה,מיוחדתתחילההוראתנקבעה
.ואילך1.1.06ביוםשנצברולחלוקההראוייםהרווחים

Mתירשמנה/שנרשמובמניותהמחזיקיםמניותבבעליפגיעה
.1.1.2006לאחרבבורסהלמסחר
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סוגיות מיוחדות במכירת מניות נסחרות
"הרווחים הראויים לחלוקה"שינויים בחישוב 

לפקודה91סעיףעםלפקודהב94סעיףשילוב§
üלהפחיתישכיצדמבהירלפקודה)א1)(1ב(91סעיף

.הריאליההוןמרווחלחלוקההראוייםהרווחיםאת
üקובעהואוכך:

הקובעהמועדלפנירכישתושיוםערךניירבמכירת"
המועדשעדהריאליההוןרווחחישובלענין,]1.1.2003[

ההוןרווחאתיראו,ההוןרווחיתרתולעניןהקובע
ממנושהופחתולאחרהריאליההוןכרווחהריאלי

".ב94בסעיףכאמורשחושבולחלוקההראוייםהרווחים
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סוגיות מיוחדות במכירת מניות נסחרות
"הרווחים הראויים לחלוקה"שינויים בחישוב 

המשך–91סעיףעםלפקודהב94סעיףשילוב§
üפרטיותמניותבמכירתהןחללפקודה)א1)(1ב(91סעיף

נסחרותמניותבמכירתוהן
üלפנירכישתןשיוםמניותבמכירת,הסעיףהוראותלפי

ראוייםרווחיםלחשבשניתןלכךובכפוף1.1.2003
ישהריאליההוןרווחבחישוב,מכירהבאותהלחלוקה
מרווחלחלוקההראוייםהרווחיםאתלהפחיתתחילה

הריאליההוןרווחאתלַחלקמכןלאחרורקהריאליההון
שעדהתקופותביןליניאריתחלוקהלפימרכיביםלשני

.ולאחריו31.12.2002
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סוגיות מיוחדות במכירת מניות נסחרות
"הרווחים הראויים לחלוקה"שינויים בחישוב 

המשך–91סעיףעםלפקודהב94סעיףשילוב§
üהוראתנקבעהלפקודה147תיקוןבמסגרתכי,יצוין-

הראוייםהרווחיםלנושאכללרלבנטיתשאינה(שעה
סעיףבאותווזאת,2009–2006המס-לשנות)לחלוקה

.)א1)(1ב(91
üהוראת"לביןהשעה-הוראתביןסתירהקיימת,כלומר

שהוראתהינהלכאורהשתוצאתה,לעילשצוינה"הקבע
.תתוקנהלאהחוקהוראותעודכלחלהאינההקבע
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סוגיות מיוחדות במכירת מניות נסחרות
מניות שנרכשו לפני רישומן למסחר בבורסה

147לתיקוןעדהדין§
147תיקון§

üרישוםעלעודחלותאינןלפקודה101סעיףהוראות
בבורסהלמסחרמניות

üלאובדןגורםבבורסהלמסחרהמניותרישום
ליוםעדשנצברולחלוקההראוייםהרווחים

31.12.2005.
üשיעור,החוקהוראותשלהנוכחינֹוסחןלפי,מנגד

בעללגבי25%או(20%הינוהמניותבמכירתהמס
.ליניאריותללא)מהותימניות
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סוגיות מיוחדות במכירת מניות נסחרות
אביב-ערך בתל-מניות נסחרות בבורסה לניירות

1.1.03שנרכשו לפני 

מניותבמכירתהוןרווחמיסויכללישינוילאור§
שלרטרואקטיבימיסוילמנועמנת-ועל,נסחרות

בתיקוןנקבע1.1.2003ליוםעדשנצברההוןרווח
שנרכשונסחרותמניותשלעלותןלפיו,חריג132
היהזהבמועדנמכרותהיוואילו1.1.2003לפני
בתוםֵערּכןממוצעלפיתיָקבעממספטורההוןרווח

ליוםשָקדמוהאחרוניםהמסחרימישלושת
.)"הקובעהמחיר"(1.1.2003

.1.1.2003ליוםייָקבעהרכישהיוםואילו§
27
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סוגיות מיוחדות במכירת מניות נסחרות
אביב-ערך בתל-מניות נסחרות בבורסה לניירות

1.1.03שנרכשו לפני 

ששילםהמחירכי,יוכיחהמשקיעאם,זאתעם§
ליוםועדרכישתןמיוםמתואםכשהוא,המניותעבור

מהמחירגבוה,)"המתואםהמחיר"(1.1.2003
המחירלפיהמניותשלעלותןתיָקבע,הקובע

ותחולנה)1.1.2003ייוותרהרכישהיום(המתואם
:הבאותהמגבלות

נוצר(המתואםמהמחירנמוכההתמורהאם.1
ההוןמהפסדחלקבקיזוזיּותר,)הוןהפסד
.התמורהעלהקובעהמחירעולהשבֹובסכום
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סוגיות מיוחדות במכירת מניות נסחרות
אביב-ערך בתל-מניות נסחרות בבורסה לניירות

1.1.03שנרכשו לפני 

,כלומר(הקובעהמחירעלעולההתמורהאם.2
1.1.2003מיוםהמניותשלבערּכןעלייההייתה

מהמחירנמוךהקובעוהמחיר)מכירתןליוםועד
שלבערּכןירידההייתה,כלומר(המתואם

אזי,)1.1.2003ליוםועדרכישתןמיוםהמניות
לביןהתמורהשביןההפרשלפייחושבההוןרווח

הָשווהסכוםבניכוי)"ההוןרווח"(הקובעהמחיר
הקובעלמחירהמתואםהמחירשביןלהפרש

ליוםועדהרכישהמיוםבתקופהההוןהפסד(
.ההוןרווחמסכוםיותרלאאך,)1.1.2003
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סוגיות מיוחדות במכירת מניות נסחרות
אביב-ערך בתל-מניות נסחרות בבורסה לניירות

1.1.03שנרכשו לפני 
üדוגמה

30
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'מכירה ד'מכירה ג'מכירה ב'מכירה א

100,00070,00050,00080,000התמורה

60,00050,00070,00070,000המחיר הקובע

80,00090,00090,00060,000המחיר המתואם

20,000)40,000()20,000(20,000כלכלי) הפסד(רווח 

10,000)20,000(-20,000לצרכי מס) 'הפ(רווח 
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ח שנתי לבעלי הכנסות בשוק ההון"הפטֹור מהגשת דו

,)וחשבוןדיןמהגשתפטור(הכנסהמסתקנות§
,סייגיםלמספרבכפוף,פוטרות1988–ח"התשמ
שנתיח"דוהגשתמחובתנישומיםשלסוגיםשלושה

:זאתובכלל)אחרתקבעהשומה-פקידאםזולת(
Eהייתההמס-בשנתהכנסתושּכלישראלתושביחיד

הכנסה:ֵחלקןאוכולןשלמצירוףאוהבאותמההכנסות
הכנסה;חוץ-הכנסת;שכירותמדמיהכנסה;ממשכורת

ערך-מניירותהכנסה;מריביתהכנסה;חוץ-מקצבת
.נוספתהכנסהונסחרים
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ח שנתי לבעלי הכנסות בשוק ההון"הפטֹור מהגשת דו

"מריביתהכנסה"§
מרווחיםאוהצמדהמהפרשי,ניכיוןמדמי,מריביתהכנסה

,בישראלשנצמחהאושהופקה,פסיביתהכנסהשהם
או,גמל-בקופתאובפיקדון,חיסכוןבתכניתהמשתלמת
מילווה,בבורסההנסחרתחוב-איגרתפי-עלהמשתלמת

:מאלהאחדלגביהושהתקיים,מועדקצרמילווהאומדינה
;ממספטֹורלהנקבע)א(
נוכה,לפקודה)ג(או)ב(ג125סעיףלפיבמסחייבתהיא)ב(

עולהאינווסכומההפקודההוראותלפיהָחלהמסמלואממנה
.)534,000₪('הבתוספתהקבועהסכוםעל

33
דין-משרד עורכי, אלכס שפירא



ח שנתי לבעלי הכנסות בשוק ההון"הפטֹור מהגשת דו

"ערךמניירהכנסה"§
הכנסהלרבות,בבורסההנסחרערך-ניירממכירתהכנסה

,מועדקצרמילווהממכירתאו,זרערך-ניירממכירת
:מאלהאחדלגביהשהתקיים

;ממספטֹורלהנקבע)א(
אינווסכומההפקודההוראותלפיהמסמלואממנהנוכה)ב(

.)1,540,000₪('ובתוספתהקבועהסכוםעלעולה
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ח שנתי לבעלי הכנסות בשוק ההון"הפטֹור מהגשת דו

ערך-ומניירותמריביתההכנסותמבחןלענייןדגשים§
üמחזור("חייבתבהכנסהולאבהכנסהמדובר(";
üהזוג-בנישלהמשותףהמחזוראתבחשבוןלהביאיש;

ממכירתהוןרווח/ריביתלהכנסותנפרדותתקרות´
?"נפרדחישוב"לגביהןלבצעשניתןערך-ניירות

üבחשבוןלהביאיש")המחזור("ההכנסותסכוםלעניין
לילדיהםשנצמחוערך-ניירות/מריביתההכנסותאתגם
המס-בשנתשנים18להםָמלאוטרםאםהזוג-בנישל

לפקודת)3)(א(66-ו65סעיפים(ח"הדומוגששלגּביה
.)הכנסהמס
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חוב מוגנות-שימור כללי המיסוי לגבי איגרות
הכנסות פיננסיות שוטפות בידי יחידים

מסלפקודת132בתיקוןשנקבעוהמעבר-הוראות§
עלשחלוהמיסויכלליאתכנםעל,ככלל,הותירוהכנסה

הנסחרותחוב-באיגרותשמקורןפיננסיותהכנסות
לפנישהונפקואביב-בתלערך-לניירותבבורסה

.)"מוגנותחוב-איגרות"(8.5.2000
הכנסהמסלפקודת147שבתיקוןהמעבר-הוראת§

.האמוריםהמיסויכלליאתמַשמרת
-באיגרותשמקורםניכיוןודמימריביתהכנסות,כן-על§

או(הישניםבשיעוריםבמסלחובתמשכנהמוגנותחוב
.להלןשיפורטכפי)ממספטורותתהיינה
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חוב מוגנות-שימור כללי המיסוי לגבי איגרות
הכנסות פיננסיות שוטפות בידי יחידים

מוגנותקונצרניותחוב-איגרות§
E%35בשיעורבמסחייבותניכיוןדמי/מריביתהכנסות.
Eבריאותביטוחובדמילאומיביטוחבדמיאפשריתחבות.

מוגנותממשלתיותחוב-איגרות§
Eמסוגמוגנותממשלתיותחוב-באיגרותשמקורןריביתהכנסות

–4703,5207–4701סדרות(וגליל)6551סדרה(גלבוע
–5615,5701–5612,א5427,5470,5471–5208,5415
.%35בשיעורבמסחייבות)5901-ו5707

Eמסוגמוגנותממשלתיותחוב-באיגרותשמקורןריביתהכנסות
למספרבכפוף(ממספטורות)2302-ו2301סדרות(חדשגילון

.)תנאים
Eבריאותביטוחובדמילאומיביטוחבדמיאפשריתחבות.
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חוב מוגנות-שימור כללי המיסוי לגבי איגרות
רווחי הון

)2002בשנת(132בתיקוןשנקבעוהמעברהוראות§
במכירתהוןרווחיממסהפטֹוראתגם,ככלל,הותירו
.)לעילכמשמעותן(מוגנותחוב-איגרות

קונצרניתחוב-איגרתבמכירתהוןרווחכי,נקבע,כך§
המירהשאינהאביב-בתלערך-לניירותבבורסההנסחרת

לפניהונפקהשהאיגרתובלבדממספטּוריהיהלמניות
.1.1.2003לפניבבורסהלמסחרונרשמה8.5.2000

ממשלתיתחוב-איגרתבמכירתהוןרווחכי,נקבעעוד§
פטּוריהיהאביב-בתלערך-לניירותבבורסההנסחרת

.8.5.2000לפניהונפקהשהאיגרתובלבדממס
39
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חוב מוגנות-שימור כללי המיסוי לגבי איגרות
רווחי הון

לאחרגםלחולממשיךכאמורהוןרווחיממסהפטֹור§
.147תיקון

בבורסההנסחרותחוב-איגרותהמוכריחיד,כן-על§
8.5.2000לפניהונפקוואשראביב-בתלערך-לניירות

בלתיקונצרניותח"אגוהן*ממשלתיותח"אגהן(
.ההוןרווחעלממספטּורלהיותממשיך)המירות

סדרות(גליל,)6551סדרה(גלבועמסוגחוב-באיגרותמדובר*
4701–4703,5207–5208,5415–5427,5470,
חדשוגילון)5901-ו5707–5615,5701–5612,א5471

.)2302-ו2301סדרות(
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שינוי בשיעורי המס על הכנסות ריבית בידי יחידים

במסחויבשלישילצדהלוואהשנתןיחיד,147לתיקוןעד§
ממספטּורוהיההריביתבגין)50%עד–אז(רגילבשיעור

אותו,בנוסף.ההצמדההפרשיבגין)תנאיםלמספרבכפוף(
ודמילאומיביטוחדמיבתשלום,מסוימיםבמקרים,חויביחיד

ההצמדההפרשיאו/והריביתהכנסותבגיןבריאותביטוח
.כאמור

הכנסות,ואילך1.1.06מיוםהֵחלכי,נקבע147בתיקון§
.15%או20%שלמירביבשיעורתחויבנהיחידשלריבית

בידיהצמדההפרשיעלממספטֹורנקבע,במקביל
הצמדההפרשי/ריביתבהכנסותמדובראםאף,זאת.יחיד

.נסחרותחוב-באיגרותאובנקאיבפיקדוןאינושמקורן
42
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שינוי בשיעורי המס על הכנסות ריבית בידי יחידים

בהלוואותמדובראם,החדשיםהמיסויכלליפי-על§
תחויב*,לצרכןהמחיריםלמדדבמלואןהצמודות
יהיוההצמדההפרשיואילו.20%בשיעורבמסהריבית
שאינןבהלוואותמדובר,זאתלעומת,אם.ממספטּורים
הפרשילרבות(הריביתאזי,כאמורבמלואןצמודות

בשיעורבמסתחויב)שקיימיםככל,החלקייםההצמדה
15%.

הכלליתההגדרהחלה,זהלענייןמפורשתהוראהבהעדר*
שמפרסמתלצרכןהמחיריםבמדדמדוברלפיה,"מדד"למונח

בטעותשמדוברנראה.לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה
,זוהגדרהמהחלתכתוצאהשכן,המחוקקשלהדעת-בהיסח
חוץ-מטבע-בשערהשינוילמלואבמלואההצמודההלוואה
.צמודשאינולנכסתיחשב
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שינוי בשיעורי המס על הכנסות ריבית בידי יחידים

ביטוחבדמיחייבותאינןהריביתהכנסות,המקריםבשני§
ההכנסות,זאתעם.בריאותביטוחובדמילאומי

.כאמורביטוחבדמילהתחייבעשויותהצמדהמהפרשי
כמו%20-ו%15שלהמירבייםהמסשיעוריכי,יודגש§

בדמיהחבותוהעדרההצמדהלהפרשיממסהפטֹורגם
במספרמותניםבריאותביטוחובדמילאומיביטוח
אלהשתנאיםלהקפידיש,כן-על.מצטבריםתנאים

.יתקיימו
שתוארוהמסתוצאות,מסוימיםבמקריםכי,יודגשעוד§

הצמדהוהפרשימריביתהכנסותעלגםחלותלעיל
.משפחתיתלחברהשנצמחו

44
)ח"רו(ד "עו, אלכס שפירא



שינוי בשיעורי המס על הכנסות ריבית בידי יחידים

יחידיםבפניפותחכאמורהמיסויכללישינוי:לסיכום§
כדאיים-בלתיהיולרפורמהשעדחדשיםהשקעהאפיקי
.הגבוהותהמסחבויותבשלבעליל

שלישילצדהלוואהלתתלהעדיףעשוייחיד,למשל,כך§
ולהתחייב,בנקאיבפיקדוןהכסףאתלהשקיעבמקום
.מסשיעוריבאותם

אתהיטבלבחוןיחידאותועל,זהשבמקרהמובן§
,לזכוריש,כן-כמו.כאמורבהלוואההגלומיםהסיכונים

המסלהקלותזכאיהיחידיהיהלא,זהבמקרהכי
.בישראלבבנקלפיקדוןהניתנות
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ערך בידי יחידים-ניכוי הוצאות מימון במכירת ניירות

:קובעהכנסהמסלפקודת)א(א101סעיף§
לקבוערשאי,הכנסתשלהכספיםועדתבאישור,האוצרשר"

:אלהבענייניםהוראות,ערךניירבמכירתהוןרווחלענין
...
הוצאותניכוייותרבהתקיימםאשרותנאיםהוראות)9(

הגבלת,לחישובםהשיטה,הצמדהוהפרשי,ריאליתריבית
מתקיימיםכאשרבניכוישיותרהריאליתהריביתשיעור
שלההוכחהדרכיוכן,ללווההמלווהביןמיוחדיםיחסים
והפרשיהריאליתהריביתהוצאותושלההלוואהייחוס

";ערךלנייר,הצמדה
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ערך בידי יחידים-ניכוי הוצאות מימון במכירת ניירות

:קובעהכנסהמסלפקודתב101סעיף§
נישוםתבע,)9)(א(קטןבסעיףכאמורהוראותלקביעתעד"

הוןרווחיחויבהצמדהוהפרשיריאליתריביתהוצאותניכוי
".25%שלבשיעורבמסערךניירותבמכירתלושהיה

"פרטיים"ערך-ניירותבמכירתגםחלהסעיף§
הפרשיוריאליתריביתהוצאותניכוי("?מצטברתנאי§

")הצמדה
?הריאליאוהנומינליההוןרווחעל25%§
אחרותהוראותלביןב101סעיףהוראותביןסתירה§

המסשיעוראתשקובעות
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ערך בידי יחידים-ניכוי הוצאות מימון במכירת ניירות
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שיעור המס עם 
ניכוי הוצאות מימון

שיעור המס שחל  
ברגיל

25% 20% "בעל מניות מהותי"מוכר שאינו מכירת מניות בידי
25% 25% "בעל מניות מהותי"מוכר שהוא מכירת מניות בידי
25% 20% מכירת קרן נאמנות פטורה
25% 15% בעל מניות  "ח שקליות בידי מוכר שאינו "מכירת אג

"מהותי
25% 20% "בעל מניות מהותי"ח שקליות בידי מוכר שהוא "מכירת אג
25% 25% ידי חברה -ערך שהונפקו על-של ניירות2006מכירה בשנת 

שעיקר נכסיה הם מקרקעין מחוץ לישראל
? )25%(20%-ו35% ואשר נחשבו ביום  1.1.05ערך שנרכשו לפני -מכירת ניירות

ערך זרים-לניירות31.12.05
? ראו לעיל מכירת מניות נסחרות שנרכשו לפני רישומן למסחר



50
דין-משרד עורכי, אלכס שפירא



כללי קיזוז הפסדים שמקורם בשוק ההון
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

51
)ח"רו(ד "עו, אלכס שפירא



כללי קיזוז הפסדים שמקורם בשוק ההון
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

52
)ח"רו(ד "עו, אלכס שפירא



כללי קיזוז הפסדים שמקורם בשוק ההון
סיכום ביניים

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

בהפסדשמדוברובלבד–מסוימותשוטפותפיננסיות
עלמוטלשהיההמסמשיעורהןבהתעלםוזאת,)שוטף

עלהמוטלהמסמשיעורוהן)רווחהיהאילו(ההפסד
.ההוןרווח

.השוניםהקיזוזסלימבוטלים,כן-כמו§
.)להלןראו(המעבר-להוראותבכפוף,הכל§

53
)ח"רו(ד "עו, אלכס שפירא



כללי קיזוז הפסדים שמקורם בשוק ההון 
1.1.2006הפסדים שנוצרו לפני –המעבר -הוראות

הקבועיםהקיזוזכללי,המעבר-הוראותפי-על§
יחולו)147תיקוןלפניכנוסחו(לפקודה92בסעיף

הנסחריםערך-ניירותבמכירתהפסדעלגם
ובלבד2005–2003המס-בשנותשנוצרבבורסה

)לפקודהטו105סעיףלפי(קוזזלאבשלֹושהמס
.1.1.2006ליוםעד
קוזזלאהואאךלקזזוהיהשניתןהפסדדיןמה´

?בפועל

54
)ח"רו(ד "עו, אלכס שפירא



כללי קיזוז הפסדים שמקורם בשוק ההון 
1.1.2006הפסדים שנוצרו לפני –המעבר -הוראות

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
Eקיזוזלבצעתוכלנהלא)משפחתיותשאינן(חברות

הָחלהמסשיעורשכןמריביתהכנסות/הוןרווחכנגד
.20%עלעולהכאמורהכנסותבגיןעליהן

55
)ח"רו(ד "עו, אלכס שפירא



כללי קיזוז הפסדים שמקורם בשוק ההון 
1.1.2006הפסדים שנוצרו לפני –המעבר -הוראות

-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

הָחלהמסשיעורשכןמריביתהכנסות/הוןרווחכנגד
.20%עלעולהכאמורהכנסותבגין

56
)ח"רו(ד "עו, אלכס שפירא



כללי קיזוז הפסדים שמקורם בשוק ההון 
א"ערך הנסחרים בבורסה בת-הפסד הון ממכירת ניירות

חברה מחוץ לחוק/מוכר שהוא יחיד

57
)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(



כללי קיזוז הפסדים שמקורם בשוק ההון 
ערך זרים-הפסד הון ממכירת ניירות

חברה מחוץ לחוק/מוכר שהוא יחיד

58
)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



כללי קיזוז הפסדים שמקורם בשוק ההון 
ל"הנסחרים בחו" ישראלים"ערך -הפסד הון ממכירת ניירות

חברה מחוץ לחוק/מוכר שהוא יחיד

59
)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(



כללי קיזוז הפסדים שמקורם בשוק ההון 
והנסחרים  " ישראלים"ערך שאינם -הפסד הון ממכירת ניירות

בבורסה שאינה במדינה גומלת
חברה מחוץ לחוק/מוכר שהוא יחיד

60
)ח"רו(ד "עו, אלכס שפירא

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(



כללי קיזוז הפסדים שמקורם בשוק ההון 
"ישראליות"הפסד הון מפדיון יחידות בקרנות נאמנות 

חברה מחוץ לחוק/מוכר שהוא יחיד

61
)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(



כללי קיזוז הפסדים שמקורם בשוק ההון 
"זרות"הפסד הון מפדיון יחידות בקרנות נאמנות 

חברה מחוץ לחוק/מוכר שהוא יחיד

62
)ח"רו(ד "עו, אלכס שפירא

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(



כללי קיזוז הפסדים שמקורם בשוק ההון 
1.1.2006הפסדים שנוצרו לפני –המעבר-הוראות

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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!תודה על ההקשבה

)ח"רו(ד "עו, אלכס שפירא
דין-משרד עורכי, אלכס שפירא

6422111-03: טלפון
7441304-03: פקס

@ilco.capitax.office: מייל-אי
.ilco.capitax.www: אתר אינטרנט
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