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חוזר מסים 23.2018
יש לייחס הוצאות מימון בגין הלוואה שניטלה
לצורך רכישת מניות בהתאם לסעיף (18ג)
לפקודה ,כנגד הכנסות מדיבידנד ומרווח הון אשר
נצמחו מהמניות על בסיס שנתי ולא לפי "יחס
התמורות המצטבר"
פס"ד ארקין תקשורת בביהמ"ש העליון

שלום לכולם,
ביום  28במאי  2018ניתן פסק-דינו של ביהמ"ש העליון בתיק ע"א  1525/17ארקין
תקשורת בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים .במוקד הערעור ניצבה שאלת
ההכרה בהוצאות מימון בגין הלוואה ,שנטל נישום לצורך רכישת מניות ,וזאת ביחס
להכנסות מדיבידנד ומרווח הון אשר נצמחו ממניות אלה.

(ג) לפקודה18 ביהמ"ש דחה את הערעור של החברה וקבע כי יש להחיל את סעיף
)(ג18 ולייחס הוצאות מימון בגין הלוואה שניטלה לצורך רכישת מניות בהתאם לסעיף
 כנגד הכנסות מדיבידנד ומרווח הון אשר נצמחו מהמניות על בסיס שנתי ולא,לפקודה
."לפי "יחס התמורות המצטבר
.לפסק דין זה השפעה נרחבת על מיסויין של חברות החזקה
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