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חוזר מסים 1.2015
עדכון לשיעורי הריבית בשנת  2015לפי סעיף (3י) וסעיף (3ט)
לפקודה -הלוואות לצדדים קשורים
לקוחות וידידים יקרים,
בתקנות לקביעת שיעור הריבית המינימלית לעניין סעיף (3ט) לפקודת מס הכנסה ,נקבע
מנגנון לעדכון שנתי של שיעור הריבית ,בהתאם לשיעור העלות הכוללת הממוצעת
לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור על ידי הבנקים שמפרסם בנק ישראל לפי ההגדרה
"שיעור עלות האשראי המרבי" בסעיף  5לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות ,התשנ"ג-
 ,1993שפורסם לאחרונה לפני חודש דצמבר בשנה פלונית.
בתקנות לקביעת שיעור הריבית המינימלית לעניין סעיף (3י) לפקודה נקבע מנגנון דומה,
אך שיעור הריבית הינו  75%מ"שיעור עלות האשראי המרבי".
פורסמו הודעות שר האוצר לגבי שיעורי הריבית השנתיים המינימליים לעניין סעיף (3י)
ולעניין סעיף (3ט) לפקודת מס הכנסה לשנת  2015כדלקמן:
שיעור הריבית לעניין סעיף (3י) בשנת ( 3.05% -2015בשנת .)3.23% -2014

קישורים רלבנטיים:

שיעור הריבית לעניין סעיף (3ט) בשנת ( 4.07% -2015בשנת .)4.31% -2014
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