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  72'  גיליו	 מס� המסי� אשכולמידעו	 

  ,קוראי� נכבדי�

  :נושאי� המפורטי� להל�שלושת הל כלולה התייחסות 72במידעו� 

  

�1חוזר   �  נית	 לקזז הפסדי� מניירות ער� כנגד דיבידנד או ריבית מנייר ער

ג� , 1התא� לתנאי� המפורטי� בחוזר ב , השוטפת שבה מומשות המסבשנ, הפסדי� מניירות ער  ניתני� לקיזוז

  .לרבות דיבידנד מחברה פרטית, נסת ריבית מנייר ער  או דיבידנדכנגד הכ

  

   לחוק עידוד השקעות הו	 65תיקו	  �2חוזר 

בי� תוכניות " תקופת הצינו�" וקוצרה 60תוקנה הוראת המעבר לתיקו� ,  לחוק עידוד השקעות הו�65במסגרת תיקו� 

, 65 בהתא� לתיקו� .לבי� הרחבות במסלול המס) במסלול חלופי או במסלול מענקי� (1.4.05מאושרות מלפני 

 65 יו� מיו� פרסו� תיקו� 90וזאת בתנאי שתוגש הודעה תו  , תתאפשר הקדמה רטרואקטיבית של שנת הבחירה

  .ברשומות

  

מחירי  כניסת הוראות עברה ג� טר�הרשות המסי� מחילה את מתודולוגיית מחירי ה �3חוזר 

  עברה לתוק�הה

הייתה חובה לייש� את ) 2006קרי לפני נובמבר (העברה הרשות המסי� גורסת כי ג� ערב תחולת תקנות מחירי 

  . בהתא� לאמות המידה הדומות או זהות לאלו שבתקנות מחירי ההעברה" מחירי השוק"עקרו� 

  

   הגשת בקשה להיחשב כחברה משפחתית�תזכורת

 צריכה להיות מוגשת לרשות המסי� 2009י בקשה להיחשב כחברה משפחתית בשנת המס כ, אנו חוזרי� ומזכירי�

לסיווג החברה כחברה משפחתית יכולות להיות השלכות מס מיוחדות לעניי� . 2008עד לתו� חודש נובמבר 

  .2009הפסדי� אלה ימומשו בשנת /א� וככל שרווחי�, הפסדי הו� מהחברה המשפחתית ליחיד/רווחי" העלאת"
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�1חוזר   �  נית	 לקזז הפסדי� מניירות ער� כנגד דיבידנד או ריבית מנייר ער

, הושווה שיעור המס החל על רווח ריאלי מניירות ער  סחירי� לזה החל על נכסי� אחרי�, 2006החל משנת , כזכור

ל "לכלל הנ. י חברה ביד25% �  בידי יחיד ו20%מוניטי� ומקרקעי� והוא עומד על שיעור של , כגו� מניות לא סחירות

לחוק התיאומי� תמוסה בשיעור מס חברות מלא בגי� ' חברה שהייתה בתחולת פרק ב, דוגמאל. ישנ� מספר חריגי�

  .2006רווח מניירות ער  שנרכשו לפני שנת 

רווחי או הפסדי� , לפיכ . רווחי� או הפסדי� מניירות ער  מסווגי� א. ה� כרווחי� או הפסדי� הוניי�, כמו כ�

למעט א� ענייננו במי (מור נוצרי� על בסיס מימוש בלבד ולא על בסיס עליית ער  או ירידת ער  שלא מומשה כא

  ).שמנהל עסק של מסחר בניירות ער 

הפסד הוני ממכירת נייר ער  מותר בקיזוז כנגד כל רווח הו� שנוצר בשנה כי ,  נקבעבסוגיית קיזוז ההפסדי�

ות ורווח ממכירת רווח ממכירת מניות סחירות או לא סחיר,  שבח מקרקעי�לרבות, הנוכחית או בשני� העוקבות

כי הקיזוז אפשרי א. , יצוי�. או רווח ההו�/וזאת ללא קשר לשיעור המס החל על שבח המקרקעי� ו, מכונות או ציוד

במקרה זה . א� נוצר רווח הו� בתחילת השנה ונוכה ממנו מס במקור ואילו ההפסד נוצר רק במהל  או בסו. השנה

  .נית� יהא לקזז את הרווח כנגד ההפסד ולבקש החזר של המס שנוכה במקור

בשנה השוטפת , ניתנה הטבה לפיה נית� לקזז הפסד זה) סחיר או לא סחיר(הפסד מנייר ער  בגי� , מעבר לאמור לעיל

 25% אלו אינו עולה על ובלבד ששיעור המס בגי� הכנסות, ג� כנגד הכנסת ריבית מנייר ער  או דיבידנד, שבה נוצר

מגבלה אחרונה זו אינה חלה על קיזוז הכנסת ריבית ודיבידנד ששולמו על נייר ער  מסוי� כנגד הפסד הו� שנוצר (

ולא כנגד ריבית מפקדו� או מתוכנית ) ח"בעיקר אג(ע "כי הקיזוז ייעשה כנגד ריבית מני, יודגש). מאותו נייר ער 

  .חסכו�

בשליטה י חברה פרטית "קיזוז הפסד הו� מניירות ער  מותר ג� כנגד דיבידנד שחולק ע כי ,למע� הסר ספק נדגיש

הכל בשנת המס השוטפת . י חברה ציבורית"יבידנד שחולק עדולא רק כנגד , בגי� ההחזקה בניירות הער  שלהמלאה 

  .שבה מומש הפסד ההו� מניירות הער 

מומל/ לבחו� היטב את ,  הפסדי� מניירות ער שומי� רבי�לנינראה כי דווקא בתקופה קשה זו בה נוצרי� , על כ�

  .אופטימלי של מג� המס הגלו� בהפסדי� אלההדר  לניצול 
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   לחוק עידוד השקעות הו	 65תיקו	  �2חוזר 

  ,�2008ח"התשס, )65' מסתיקו� ( אושרה בכנסת בקריאה שלישית הצעת החוק לעידוד השקעות הו� 5.11.2008ביו� 

כ� ו, )60תיקו	  � להל�( לחוק 60במסגרת התיקו� תוקנו הוראות המעבר של תיקו� , ככלל). 65תיקו	  או יקו	הת �להל�(

  :להל� עיקרי התיקו�. הוסדרו נושאי� נוספי�

משלוש ) 60לאחר תיקו	  (למסלול הטבות מס) 60עובר לתיקו	 ( בי	 מסלול חלופי קיצור תקופת ההמתנה למעבר

  ועד להודעה על שנת בחירה להרחבות אלושני� לשנתיי� והארכת המ

 נקבע כי תקופת ההמתנה בי� תוכנית הרחבה במסלול החלופי לתוכנית עוקבת 60במסגרת הוראות המעבר לתיקו� 

הותאמה תקופה ההמתנה בי� תוכנית הרחבה ,  לחוק65במסגרת תיקו� . במסלול הטבות המס היא שלוש שני�

, כ .  במסלול המס לתקופת ההמתנה בי� תוכניות עוקבות במסלול המסבמסלול החלופי לתוכנית הרחבה עוקבת

תקופת ההמתנה בי� הרחבה במסלול החלופי לבי� הרחבה במסלול הטבות המס תהא שלוש שני� במקרי� בה� 

ה� נעשתה השקעה מזערית ושנתיי� במקרי� ב, נעשתה ההשקעה המזערית המזכה במש  תקופה של שלוש שני�

 חברות אשר ביצעו השקעה מזערית מזכה בתקופה כי, פועל יוצא מ� האמור הוא. שנתיי�עד  של  תקופהמזכה במש 

  . ולקבוע שנת בחירה מוקדמת יותר,משלוש שני� לשנתיי� לקצר את תקופת ההמתנה יוכלושל שנתיי� 

עלה שלה� ה�  תוכניות ששנות ההפאחרכי לגבי הרחבות עוקבות של,  על שנת בחירההנקבע לעניי� ההודע, כמו כ�

,  ברשומות65 יו� ממועד פרסו� תיקו� 90 כאמור בתו  הנית� יהא להגיש הודע, 2004 או 2003, 2002שנות המס 

  .וזאת למרות שלגבי הרחבות אלו חלפו המועדי� הרגילי� הקבועי� בחוק להודעה על שנת בחירה

 וביצעו הרחבות, 60ביקשו הטבות מס לפי החוק כנוסחו עובר לתיקו� שחברות לכעת נפתחת האפשרות , לפיכ 

לבחירה זו . יותרולבחור שנת בחירה מוקדמת את שנת הבחירה  רטרואקטיביתלתק� , חדשות במסלול הטבות המס

  .   מס הקבועות בחוקההטבות מקסימלי של משמעות רבה לעניי� ניצול 

   )1.4.2005לגבי תוכניות שאושרו לפני החל  (מס הלמסלול  בי	 מסלול מענקי� "תקופת הצינו	"קיצור 

נקבע כי נית� לבקש  ,)יו� התחילה �להל� (1.4.2005שנכנס לתוק. ביו� , 60כנוסחו לאחר תיקו� , ד לחוק51בסעי. 

 שנת ההפעלה של ההרחבה הקודמת ו� שני� לפחות מתארבע חלו.כ, ה להרחבת מפעל במסלול המסשנת בחיר

 יוצא.  לא היתה קיימת בחוק כל מגבלה לגבי מעבר בי� מסלולי ההטבות60עובר לתיקו� , ע� זאת. �במסלול מענקי

 לדעת על המגבלות שיוטלו על מעבר ולי�יכלא היו ידעו וא. לא  ,רו בזמנו במסלול מענקי�חברות שבחכי , פואיא

  . בי� מסלולי ההטבות

כי חברות שהונפק לה� כתב אישור לפני יו� התחילה , נקבע ו60 תוקנו הוראות המעבר של תיקו� 65במסגרת תיקו� 

חלו. שלוש שני� מתחילת שנת ההפעלה של התוכנית הקודמת שבשלה כתוכלנה לבחור שנת בחירה במסלול המס 

    .התקבל המענק

  . האמורות חברות שקיבלו כתב אישור במסלול מענקי� לאחר יו� התחילה תחול מגבלת חמש השני� עלכי , נבהיר
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   והארכת המועדי� להודעה על שנת בחירהחלה רטרואקטיבית של התקנות לייצוא עקי�ה

, ) זכאי להטבהמפעל, תנאי� שבהתקיימ� יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר(תקנות לעידוד השקעות הו� 

 �להל�( עקי. לגבי יצוא�לחוק  א18סעי. אופ� יישו� הוראות קובעות כללי� לעניי� ) התקנות �להל� (�2007ז"התשס

   ). תנאי היצוא

לתחילת תוקפו של תיקו� הזהה מועד  (1.4.2005 תוק. רטרואקטיבי מיו� ונקבע לה�  2007התקנות תוקנו בשנת 

60(.  

אול� עמדו בתנאי הייצוא , פרסו� התקנותל  עובר כי חברות אשר לא עמדו בתנאי הייצוא, נקבע65במסגרת תיקו� 

 על ידי , זאת.המס הללות ותוכלנה לבחור כשנת בחירה את שנ, 2006 או 2005, 2004 בשנות המס לתקנותבהתא� 

  .65 יו� מפרסו� תיקו� 90מת� הודעה על שנת בחירה תו  

  מסלול המענקי� בחוקתוק� הארכת 

 1 לאשר תוכניות השקעה במסלול מענקי� עד ליו� מנהלת מרכז ההשקעותבמסגרת התיקו� הוארכה סמכות 

  .   2009באוגוסט 

  ייחוס הכנסות ממפעל מבוזר בסמכותו של מנהל רשות המסי�

סעי. .  מפעל הפועל באזורי פיתוח שוני�� "מפעל מבוזר"חוס ההכנסה החייבת בלחוק עוסק באופ� יי) 2)(ה(74סעי. 

בי� אזורי ,  במספר אזורי פיתוחהפועל, ר לאופ� ייחוס ההכנסה החייבת של מפעלזה מתיר לשר לקבוע הוראות באש

כי הסמכות לקבוע את , במסגרת התיקו� לחוק נקבע. עד לעצ� יו� זה טר� נקבעו תקנות בעניי�. פעילות השוני�ה

נקבע כי מנהל רשות המסי� רשאי לסטות מהכללי� , בנוס.. אופ� ייחוס ההכנסות תועבר למנהל רשות המסי�

 ידרש אישור במסלול מענקי�ג� המפעל המבוזר הינו שבמידה (שיקבעו על ידו לבקשת מפעל מטעמי� שירשמו 

  ). האמורמנהלת מרכז השקעות לשינוי 

  "מצב מיוחד בעור�"הארכת  מועד ביצוע של תוכניות  מאושרות בשל 

כי מנהלת מרכז השקעות רשאית להארי  את מועד הביצוע של תוכניות מאושרות לתקופה , במסגרת התיקו� נקבע

הוראה זו . גר� לעיכוב בביצוע התוכנית" מצב המיוחד בעור.ה"א� השתכנעה כי ,  חודשי�12נוספת של עד 

 וכ� לישובי "מצב מיוחד בעור.",  בעת מלחמת לבנו� השניה,רלוונטית למפעלי� הממוקמי� באזור הצפו� שהוכרז בו

  .יד לאחריהאשר היו אמורי� לסיי� ביצוע התוכנית לפי כתב האישור בתקופה שבה ארעה הלחימה או מ, עוט. עזה
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העברה ג� טר� כניסת הוראות מחירי הרשות המסי� מחילה את מתודולוגיית מחירי  �3חוזר 
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הוחל מיו� פרסומ� של , הקובע את החובה לדווח על עסקה בינלאומית בתנאי שוק, לפקודת מס הכנסה' א85סעי. 

  ).התקנות �להל� (�2006ז"סהתש, )קקביעת תנאי שו( תקנות מס הכנסה ,2006 שתוקנו על פיו בנובמבר ,התקנות

  .הכללי� שנקבעו בתקנות כוללי� אמות מידה לעמידת� של עסקאות בינלאומיות בתנאי שוק

כללי� שנקבעו בתקנות ג� על עסקאות בינלאומיות האנו עדי� לתופעה לפיה משרדי שומה מחילי� את , לאחרונה

  ).2006מבר  לנוב29כלומר טר� (שבוצעו בשני� שקדמו לתחולת הסעי. 

ציינה רשות המסי� כי אי� היא מפעילה את הוראות , בהתייחס לשאלה שהופנתה על ידי לשכת רואי החשבו�

לפי , למעלה מכ ). 2006קוד� למועד פרסו� התקנות בנובמבר , קרי(באופ� רטרואקטיבי ' א85התקנות מכוח סעי. 

  .2007מס המות לשנת התקנות אינ� מופעלות כלל לתקופות הקוד, תשובת רשות המסי�

ולדווח על " מחירי השוק"חלה חובה לייש� את עקרו� , גורסת רשות המסי� כי ג� ערב תחולת התקנות, ע� זאת

לטענת רשות . מכוח הסמכויות בחוק ובפסיקה לרבות סיווג עסקה, זאת. עסקאות בינלאומיות לפי תנאי שוק

אמות . לפקודה' א85ו א. כבר קוד� לתחולת סעי. עברה היהאמות המידה לטיפול בסוגיית מחירי ה, המסי�

  ).  או הרגולציה האמריקאיתOECD �למשל כללי ה(המידה ה� מקובלות ונשענות על הכללי� המקובלי� בעול� 

תואמות או דומות ', א85שפורסמו מכוח סעי.  בגי� התקופה שלפני התקנות, אמות המידה שמנהיגה רשות המסי�

עברה ג� הנית� לייש� את עקרונות המדידה לגבי קביעת מחירי ה, לגישת רשות המסי�, �לאלו שנקבעו בתקנות ולכ
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