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חוזר מסים 12.2018
ניכוי הוצאות הנפקה בבורסה בישראל באופן מלא
בשנה בה בוצעה ההנפקה

שלום לכולם,
ביום  18במרץ  2018פורסם חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה),
התשע"ח  ,2018 -לפיו חברה או שותפות תהיה זכאית לנכות הוצאות שהיו לה
להנפקת מניות או יחידות השתתפות ,לפי העניין ,הנרשמות למסחר בבורסה
בישראל ,בשנה שבה בוצעה ההנפקה.
התיקון יחול ,כהוראת שעה על הנפקה של מניות ושל יחידות השתתפות שהונפקו
בבורסה בישראל מיום  1בינואר  2018ועד  31בדצמבר ( 2020שר האוצר ,באישור
ועדת הכספים ,יהיה רשאי להאריך את תוקפו של החוק).
יצוין ,שטרם התיקון ,רק חברה תעשייתית יכלה לנכות הוצאות להנפקת מניות
הנרשמות למסחר בבורסה (לאו דווקא בישראל) ,וזאת בשלושה שיעורים שנתיים
שווים החל באותה שנה.
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