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1.2025חוזר מסים   

 לפי 2021 בשנת הריבית לשיעורי עדכון

 הלוואות -לפקודה( ט)3 וסעיף( י)3 סעיף

 קשורים לצדדים

 

 

 שלום לכולם,

לפקודת מס הכנסה, )ט( 3סעיף בתקנות לקביעת שיעור הריבית המינימלית לעניין 

לעדכון שנתי של שיעור הריבית, בהתאם לשיעור העלות הכוללת נקבע מנגנון 

הממוצעת לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור על ידי הבנקים שמפרסם בנק ישראל 

לחוק הסדרת הלוואות חוץ  5לפי ההגדרה "שיעור עלות האשראי המרבי" בסעיף 

 , שפורסם לאחרונה לפני חודש דצמבר בשנה פלונית.1993-בנקאיות, התשנ"ג

 

לפקודה נקבע מנגנון  )י(3סעיף בתקנות לקביעת שיעור הריבית המינימלית לעניין 

 מ"שיעור עלות האשראי המרבי". 75%דומה, אך שיעור הריבית הינו 

 

פורסמו הודעות שר האוצר לגבי שיעורי הריבית השנתיים המינימליים לעניין סעיף 

 כדלקמן: 2021)ט( לפקודת מס הכנסה לשנת 3)י( ולעניין סעיף 3

  

 (2020בשנת  2.62%) 2.45% - 2021)י( בשנת 3סעיף שיעור הריבית לעניין 

 

 (2020בשנת  3.49%) 3.26% - 2021)ט( בשנת 3סעיף שיעור הריבית לעניין 

 

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


 בחוזר המלא מפורטות הוראות הפקודה והתקנות שנקבעו לגבי הסעיפים הנ"ל.

 

 לחצו כאן –בחוזר המלא  לצפייה

 

 נוספים:למידע ופרטים 

 ,Deloitte ,המס בחטיבת המקצועית המחלקה מנהלדירקטור,  ,רו"ח ועו"ד דני גבאי

 03-6085532': טל

 
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.© 
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