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 19.2016חוזר מיסים 
לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר 

  –ההפסד נובע מירידת שער חליפין 
38סק דין מוזס של בית המשפט העליון פ  

 

 לקוחות וידידים יקרים,
 

 בידי יחידפורסם פסק דין של בית המשפט העליון בדבר קיזוז הפסדים מניירות ערך  לאחרונה

)או חברה משפחתית( הנובעים מירידת שער חליפין. ביהמ"ש העליון בחן לעומק סוגיה זו 

 ערך ניירות ומימשו בעקבות שלושה ערעורים נפרדים אשר דנו בסוגיה דומה: היחידים החזיקו

 כתוצאה להם שנגרמו הפסדים קיזזו למשיב ובדיווחיהם, ח"למט םצמודי או ח"במט הנקובים

פקיד  .הערך ניירות הוצמדו שאליו או נקובים היו בו ח"המט של החליפין שער ערך מירידת

 בירידת שמקורם ההפסדים את לקזז אין כי וקבע, המערערים של דיווחיהם את השומה דחה

 מתחייב היה לא ריווח היה שאם - כאמור הפסד לקזז ניתן לא כי בטענה, החליפין שער ערך

 . הון הפסד בקיזוז העוסק הכנסה מס לפקודת( 1()א)92 סעיף לפי וזאת - במס

 

הערעורים בכל שלושת  את דחה(, אלטוביה' השופט מ' כב)בית המשפט המחוזי בת"א 

 הערך נייר: נכסים שני גלומים חוץ ערך נייר דומים, וקבע כי במכירת מנימוקים, המקרים

 נקוב בו החוץ מטבע בערך בשינוי שמקורו הון שרווח כיוון. הערך נייר נקוב בו החוץ ומטבע

 . החוץ מטבע שהינו" נכס"ב שמקורו ההון הפסד את לקזז אין, במס חב אינו הערך נייר

 

 את בית המשפט העליון )מפי כב' השופט עמית( דחה את כל הערעורים וקבע כי יש לבודד

 להבדיל" )אינפלציוני סכום"כ בו השינוי את ולמדוד הערך נייר רכיבי משאר החליפין שער רכיב

 אינו החליפין בשער השינוי שרכיב היות(. הון רווח היוצר נפרד" נכס"כ החליפין שער מבחינת

http://www2.deloitte.com/us/en.html


. הון כתוצאה מירידה בשער החליפין הפסד נוצר כאשר לקזזו אין, הון רווח נוצר כאשר ממוסה

 ערך נייר של במקרה, לכן. הערך נייר של רכיבים בשני אלא, עסקינן נכסים בשני לא, זו לגישה

 בשער הירידה ניכוי לאחר, דהיינו) הריאלי בערכו ההון רווח על בד"כ מס יחול, ח"מט צמוד

 .ח"המט שער מירידת הנובע ההון הפסד מרכיב יוכר לא, הון הפסד של במקרה , או(ח"המט

 

העליון מלווה בדוגמאות מספריות מפורטות המובאות בחוזר המלא החלטתו של בית המשפט 

 בליווי הסברים.

 

 לחצו כאןלצפייה בחוזר המלא 

 

 כאן לחצולצפייה בפסק הדין 
 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085532, דירקטור, חטיבת המס טל': דני גבאירו"ח ועו"ד 

 03-7181701, חטיבת המס, טל': ארז אסלןרו"ח 

 
אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את 

 תשומת לבך לאמור בו.

 
 כל הזכויות שמורות.© 

 
 

    
 

 

www.deloitte.co.il 
 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and 
their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not 
provide services to clients.  Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.    
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected 
network of member firms in 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they 
need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 225,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. 
Brightman Almagor Zohar & Co. (Deloitte Israel) is the member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited in Israel. Deloitte Israel is one of Israel’s leading 
professional services firms, providing a wide range of world-class audit, tax, consulting, financial advisory and trust services. Through 83 partners and directors 
and approximately 1000 employees the firm serves domestic and international clients, public institutions and promising fast-growth companies whose shares 
are traded on the Israeli, US and European capital markets.  

 
© 2016  Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

 

 

 
 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2016/full_circular/19_2016.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2016/full_circular/19_2016.pdf
http://elyon1.court.gov.il/files/15/550/035/e25/15035550.e25.pdf
mailto:dgabbay@deloitte.co.il
mailto:dgabbay@deloitte.co.il
mailto:eraslan@deloitte.co.il
mailto:eraslan@deloitte.co.il
http://www2.deloitte.com/global/en/footerlinks/about-deloitte.html
https://www.linkedin.com/company/deloitte-brightman-almagor-zohar?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.facebook.com/deloitteisrael/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/DeloitteIsrael
https://www2.deloitte.com/il/en/footerlinks/contact-us.html?icid=bottom_contact-us

