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 10.2015 סיםמ חוזר
 –)ג( לפקודה 18ייחוס הוצאות מימון להכנסות מדיבידנד לפי סעיף 

 פס"ד בראון פישמן )ביהמ"ש העליון(

 

 ,יקרים וידידיםלקוחות 

פישמן . על  -אביב בעניין בראון-דינו של ביהמ"ש המחוזי בתל-פורסם פסק 2013בחודש פברואר 
דינו של ביהמ"ש -ידי החברה, ולאחרונה ניתן פסק-פסה"ד של ביהמ"ש המחוזי הוגש ערעור על

-לפסקדינו של ביהמ"ש המחוזי. -העליון בתיק, במסגרתו נדחה הערעור וניתן משנה תוקף לפסק
 שלכות מרחיקות לכת על חברות המקבלות דיבידנדים ובמיוחד על חברות החזקה.הדין יש ה

 פסק הדין עסק במספר נושאים בהם נקבע כדלקמן:

)ג( לפקודת מס הכנסה, 18נקבע כי לפי סעיף  -בהלכת כלל, שניתנה לפני עשרות שנים .1
ה חברה, יש לייחס הוצאות מימון והוצאות הנהלה וכלליות גם להכנסות מדיבידנד שקיבל

)ב( לפקודה הוציא הכנסות אלו מבסיס ההכנסה החייבת של החברה 126על אף שסעיף 
  המקבלת.

 

גם לאחר תיקוני החקיקה שחלו מאז ניתנה הלכת כלל, אין יסוד כי פסק הדין קובע 
לטענה לפיה רק בשל שינוי המצב המשפטי, אין כבר תוקף להלכה שנקבעה בו, אם כי 

ההוצאות המיוחס להכנסות מדיבידנד, לא מת בדבר". על כן, חלק "אין צורך לטעת מסמרו
יותר בניכוי מהכנסותיה החייבות במס, ואף לא ניתן להוון אותו לעלות ההשקעה במניות 

)אם כי את יתרת ההוצאות שלא יוחסה להכנסה מדיבידנד ניתן יהיה להוון לעלות 
 המניות(.

 
החברה הגיעו כדי פעילות מ"עסק" או "עסק בנסיבות העניין, לא הוכח שהשקעותיה של  .2

 אקראי" ועל כן אין להתיר את ההוצאות כהוצאות פירותיות היוצרות הפסד מעסק.
 

)ג( לחוק 9בה מכרה החברה מניות, לא ניתן לדרוש הפסד ריאלי לפי סעיף  2003בשנת  .3
ת התיאומים בשל אינפלציה בשל מכירת המניות, מאחר שהחוק תוקן בנושא זה רק משנ

 ולא מדובר בתיקון מבהיר.   2006

 

  כאן צולח -לצפייה בחוזר המלא 

 כאן צולח -לצפייה בפסק הדין של ביהמ"ש העליון 
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 דף הבית של חטיבת המס

 לניוזלטר "רשת המס"

  2014לארכיון חוזרים מקצועיים 

 2015לארכיון חוזרים מקצועיים 
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