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 ,זר ממקור הכנסה כנגד עסקי הפסד לקזז חובה

  הזר המס בשל הזיכוי ניצול את מונע זה אם גם
 השקעות אמות ד"פס

 

 

 שלום לכולם,

 

 אמותאת פסק הדין בעניין  בת"אפירסם ביהמ"ש המחוזי  2017ביוני  25ביום 

 . (14-02-48642)ע"מ  השקעות

 

לפסק דין זה חשיבות רבה במקרים בהם עולה שאלה, האם חברה שהפיקה הכנסה 

שמקורה בחו"ל, חייבת לקזז כנגד הכנסת החוץ האמורה הפסד עסקי לפני שהיא 

על הכנסת החוץ כנגד המס הישראלי בחו"ל כזיכוי את המס הזר ששולם דורשת 

תשלום מס נוסף בישראל בגין שלא אמור לחול שעשוי לחול, דהיינו, האם למרות 

ההכנסה שמקורה בחו"ל )בשל מסי החוץ ששולמו(, עדיין קיימת חובה לקזז הפסד 

 עסקי כנגד אותה הכנסה מחו"ל?

 

סי חוץ ניתנים מכוח קובע כי זיכויים בגין ממקבל את עמדת רשות המסים ופסק הדין 

 למכלול שלם של הוראות החוק בעניין קיזוז הפסדים.  כפוף ,)א( לפקודה200סעיף 

 אין עיגון בהוראות החוק לדילוג על שלב קביעת ההכנסה, לרבות קיזוז הפסדים, 

 לפני בירור סכום המס הישראלי הלכאורי ולפני זקיפת הזיכוי בשל מסי חוץ.

 

 נזכיר כי:

 גם במקרה דומה, בעניין אלון, הגיע בית המשפט המחוזי בת"א למסקנה דומה.  (א)

לעמדות החייבות בדיווח לרשות המסים נקבע כי:  29/2016בעמדה מס'  (ב)

"במקרה בו ניתן לקזז הפסדים ברי קיזוז כנגד הכנסה של תושב ישראל, יש לקזז 



ט אותם את ההפסדים כאמור ולא ניתן לדחות אותם לשנים העוקבות, למע

מקרים חריגים שמאפשרת הפקודה במפורש, גם אם קיזוז כאמור ימנע ניצול 

 הטבה אחרת, כדוגמת זיכוי ממסי חוץ. 

קרי, כאשר קיים הפסד בר קיזוז בישראל והכנסה חייבת מחו"ל, כללי קיזוז 

  ההפסדים בפקודה מחייבים קיזוז קודם לכללי הזיכויים."

 

להתייעץ בטרם קבלת החלטה על חלוקת דיבידנד  לאור הפסיקה לעיל, אנו ממליצים

מחו"ל ו/או מימוש נכסים בחו"ל, שכן לגובה סכום הדיבידנד ועיתוי החלוקה יכולה 

 להיות משמעות מיסויית גדולה.

 

 לחצו כאן - בחוזר המלאלצפייה 
   

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085540מנהלת חטיבת המס, טל': , רוןירו"ח אלונה מ

 דירקטור, מנהל המחלקה המקצועית של חטיבת המס,  ,רו"ח ועו"ד דני גבאי

 03-6085532טל': 
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