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16.2016 מסים חוזר  
 רווח בשל 31.7.2016 עד מקדמה ותשלום דיווח חובת
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 שלום לכולם,

 131 נקבעה לגבי מוכר שחייב בהגשת דוח שנתי לפי סעיף, לפקודה) ד(91 בסעיף
חובת דיווח ותשלום מקדמות בגין עסקאות הוניות בניירות ערך הרשומים , לפקודה

באותם מקרים בהם לנישום נוצר רווח הון בעת ), בישראל או בחו"ל( למסחר בבורסה
ת הדיווח ותשלום המקדמה חוב. אך לא נוכה מלוא המס במקור, מכירת נייר ערך

 הינה פעמיים בשנה.

יש לדווח ולשלם מקדמה על פי הדיווח לגבי  2016 ביולי 31 עד ליום, לתשומת לבכם
 .2016עסקאות שבוצעו בחודשים ינואר עד יוני 

נציין, שההוראה לא חלה על מכירת ניירות ערך סחירים שההכנסה ממכירתם נחשבת 
 כהכנסה פירותית.

  לחצו כאן1T -לצפייה בחוזר המלא 
 

 למידע ופרטים נוספים:
 03-6085532המחלקה המקצועית, חטיבת המס, טל': דירקטור ומנהל  ,עו"ד ורו"ח דני גבאי
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אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת 
 החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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