ישראל
חטיבת המס

חוזר מסים 13.2011
ניכוי הוצאות ריבית והצמדה שנצברו בגין
חוב ניכויים למס הכנסה
(פסק דין שריג אלקטריק)
 27בפברואר2011 ,

לקוחות וידידים יקרים,
בפסק דין שריג אלקטריק ,קבע בית המשפט העליון שריבית והפרשי הצמדה שנצברו בגין חוב
ניכויים למס הכנסה ,יותרו בניכוי לצרכי מס ,ללא כל קשר למועד הדרישה בניכוי של קרן החוב
בדוח המס.
פסיקה זו הינה בניגוד להבחנה שקבע ביהמ"ש העליון בעבר בפסק דין הד הקריות ,לפיה ,אם
תיפתח השומה לשנים הרלוונטיות אזי לא יוכרו הוצאות הריבית והפרשי ההצמדה (מאחר

קישורים רלוונטיים:
לכתבה בנושא – "תחזיות הטכנולוגיה,
המדיה והתקשורת לשנת "2011

שההוצאה בגין קרן החוב הוכרה בערכה הריאלי) ,ואם לא תיפתח השומה תוכר בשנה השוטפת

לצפייה בסרטון בנושא תמריצי המדען
הראשי

עם זאת ,נקבע בפסק הדין כי ,מסכום הריבית והפרשי ההצמדה שיותרו בניכוי ,יש להפחית

דף הבית של מחלקת התמריצים

קרן ההוצאה בתוספת ריבית והפרשי הצמדה.
סכומים השווים להכנסות שעליהן ניתן פטור מכוח ס'  )24(9לפקודה המעניק פטור על הכנסות
ריבית והפרשי הצמדה שהתקבלו מתשלום מס ביתר.

דף הבית של חטיבת המס
חוזרים מקצועיים 2010 -

נציין גם ,כי ייתכן ,שפסק הדין נתן פתח לטענה ,לפיה מותרות בניכוי גם הוצאות ריבית והפרשי
הצמדה שנצברו על חוב מס רגיל ,לאור העיקרון של "שקילות כלכלית".

לצפייה בחוזר המלא  -לחצו כאן
למידע ופרטים נוספים:
רו"ח דני גבאי ,דירקטור ,מנהל המחלקה המקצועית בחטיבת המס ,טל03-6085532 :
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