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חוזר מיסים 19.2016
לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר
ההפסד נובע מירידת שער חליפין –
פסק דין מוזס של בית המשפט העליון 38

לקוחות וידידים יקרים,
לאחרונה פורסם פסק דין של בית המשפט העליון בדבר קיזוז הפסדים מניירות ערך בידי יחיד
(או חברה משפחתית) הנובעים מירידת שער חליפין .ביהמ"ש העליון בחן לעומק סוגיה זו
בעקבות שלושה ערעורים נפרדים אשר דנו בסוגיה דומה :היחידים החזיקו ומימשו ניירות ערך
הנקובים במט"ח או צמודים למט"ח ,ובדיווחיהם למשיב קיזזו הפסדים שנגרמו להם כתוצאה
מירידת ערך שער החליפין של המט"ח בו היו נקובים או שאליו הוצמדו ניירות הערך .פקיד
השומה דחה את דיווחיהם של המערערים ,וקבע כי אין לקזז את ההפסדים שמקורם בירידת
ערך שער החליפין ,בטענה כי לא ניתן לקזז הפסד כאמור  -שאם היה ריווח לא היה מתחייב
במס  -וזאת לפי סעיף (92א)( )1לפקודת מס הכנסה העוסק בקיזוז הפסד הון.
בית המשפט המחוזי בת"א (כב' השופט מ' אלטוביה) ,דחה את הערעורים בכל שלושת
המקרים ,מנימוקים דומים ,וקבע כי במכירת נייר ערך חוץ גלומים שני נכסים :נייר הערך
ומטבע החוץ בו נקוב נייר הערך .כיוון שרווח הון שמקורו בשינוי בערך מטבע החוץ בו נקוב
נייר הערך אינו חב במס ,אין לקזז את הפסד ההון שמקורו ב"נכס" שהינו מטבע החוץ.
בית המשפט העליון (מפי כב' השופט עמית) דחה את כל הערעורים וקבע כי יש לבודד את
רכיב שער החליפין משאר רכיבי נייר הערך ולמדוד את השינוי בו כ"סכום אינפלציוני" (להבדיל
מבחינת שער החליפין כ"נכס" נפרד היוצר רווח הון) .היות שרכיב השינוי בשער החליפין אינו

. אין לקזזו כאשר נוצר הפסד הון כתוצאה מירידה בשער החליפין,ממוסה כאשר נוצר רווח הון
 במקרה של נייר ערך, לכן. אלא בשני רכיבים של נייר הערך, לא בשני נכסים עסקינן,לגישה זו
 לאחר ניכוי הירידה בשער, יחול בד"כ מס על רווח ההון בערכו הריאלי (דהיינו,צמוד מט"ח
. לא יוכר מרכיב הפסד ההון הנובע מירידת שער המט"ח, או במקרה של הפסד הון,)המט"ח
החלטתו של בית המשפט העליון מלווה בדוגמאות מספריות מפורטות המובאות בחוזר המלא
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 שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את,או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה/אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
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