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 סדר הדברים

 

קיזוז הפסדים מהפרשי שער 

 (ובראל ארקין, ד כלל פיננסים"פס)     

 

  קיזוז הוצאות שנגרמו כתוצאה מהשבת כספי מעילה
 (ד הירשזון ודמארי"פס)
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ניהלה וחישבה את הרווח  , כחברת בורסה, כלל פיננסים

וההפסד לצורכי מס ללקוחותיה בגין פעולות בנירות ערך  

 .יעודיתבאמצעות תוכנה 

במסגרת חשוב הפסדי הון ממכירת נירות ערך הנקובים 

 .  נכלל ההפסד הנובע מהפרשי השער, ח"במט

הפסד כאמור שנוצר מירידת שער חליפין קוזז מרווחים  ה

או הועבר לשנים הבאות כהפסד מועבר  /מנירות ערך אחרים ו

 .באישור לצרכי מס

 

 

 

 

 רקע העובדתי   -ד כלל פיננסים "פס
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קיזוז  

הפסדים  

מהפרשי  

 שער



 פס"ד כלל פיננסים

 

 ,לפקודה (1()א)92 סעיף פרשנות סביב נסוב הערעור
 הנוצר הון הפסד בקיזוז להתיר ניתן האם בשאלה
  שמקורו חוץ במטבע נקוב שערכם ערך ניירות במכירת
 הון רווח נוצר שהיה במצב כאשר ,שער מהפרשי
 .ממס פטור היה הרווח אותו – שער מהפרשי
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קיזוז  

הפסדים  

מהפרשי  

 שער
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  פס"ד כלל פיננסים בטוחה 

  ,הון הפסד בקיזוז העוסק ,לפקודה (1()א)92 סעיף
   :קובע

  פלונית מס בשנת לאדם שהיה הון הפסד סכום"
  יקוזז ,במס עליו מתחייב היה הון ריווח היה ואילו

  של חדש שקל וכל הריאלי ההון ריווח כנגד תחילה
  חדשים שקלים וחצי שלושה כנגד יקוזז היתרה

 "...חייב אינפלציוני סכום של
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קיזוז  

הפסדים  

מהפרשי  

 שער



     דוגמא לחישוב הפסד לפי גישת מ"ה

 (4.6 ח"שע) ₪ 460 בסך (דולר נקוב) מניות 100 קניית

 (4.4 ח"שע) ₪ 350 של בסך  מניות 100 אותן מכירת

 460-350 = (110)   :ההון הפסד סך

 

 מירידת שמקורו ההפסד מרכיב את לנטרל יש ה"מ לגישת
 1X [ 460-(4.4/4.6 [(  = ₪ 20 של בסך ח"שע

 .בלבד ₪ 90 של בסך בהפסד להכיר וניתן

 השער מהפרשי הרווח 4.6-ל 4.4-מ שער עליית של ובמצב
 .פטור
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קיזוז  

הפסדים  

מהפרשי  

 שער



  אימוץ עמדת מ"ה ע"י בית המשפט

 

  ,"הון ריווח" ,"נכס" המונחים את סקר אלטוביה השופט
  "המקורי המחיר יתרת"ו "תמורה" ,"הון הפסד"

 ניתן אלו הגדרות לאור כי ,וקבע לפקודה 88 שבסעיף
  החוץ-מטבע לבין חוץ ערך-נייר עלות רכיב בין להבחין

  נכס הללו מהמרכיבים אחד בכל ולראות נקוב הוא שבו
 .נפרד
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קיזוז  

הפסדים  

מהפרשי  

 שער



  אימוץ עמדת מ"ה ע"י בית המשפט

 

 

 השומה פקיד פרשנות את אימץ המשפט בית ,יום של בסופו

  הון הפסד בין הקבלה יוצר ,לפקודה (1()א)92 סעיף כי וקבע

 כי וקובע ,הון הפסד לקיזוז הזכאות קביעת לצורך הון ורווח

  ניתן במס חייב היה ,הון רווח היה אילו ,ההו שהפסד במקום

 .ולהיפך ההון הפסד את לקזז יהיה
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קיזוז  

הפסדים  

מהפרשי  

 שער



                 ההשלכות של פסק הדין              

  בית עמדת את להרחיב עלול ש"פ שכן ,רבה משמעות ישנה ד"לפסה
   :למשל ,אחרים ,למקרים המשפט

 

 ידו על שנרכש ,מקרקעין נכס מוכר ישראל תושב יחיד שבו במקרה
 לו שנוצר בהפסד להכיר ויבקש ,חוץ לתושב שהיה בעת ,ח"במט

 .שער הפרשיב שמקורו הנכס ממכירת

 

  שמוכר לאדם אפשרות ניתנה ,לפקודה 88 בסעיף "מדד" בהגדרת)
  בהפרשי לראות ,חוץ לתושב שהיה בעת ,ח"במט ידו על שרכש נכס

 (כמדד השער

קיזוז  

הפסדים  

מהפרשי  

 שער
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   בראלד "פס                         

  

 המיסים רשות כנגד ייצוגית תובענה לאישור בבקשה מדובר

 שמקורו הפסד לקזז יחיד של זכאותו לשאלת בקשר

 מפיקדון ריבית הכנסות כנגד שליליים שער בהפרשי

 .חוץ-למטבע הצמוד בשקלים

קיזוז   

הפסדים  

מהפרשי  

 שער
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   בראלד "פס

הצמדה מהפרשי שהכנסה הגם כי ,קבע אלטוביה השופט 
 הכנסה מס בפקודת סעיף באותו מנויים מריבית והכנסה

 ההכנסה מקורות שני בין להבחין יש (לפקודה (4)2 סעיף)
 .נפרד הכנסה מקור מאלה אחד בכל ולראות האמורים

 

 למשל  .אחרים במקרים גם משמעות ישנה זו לקביעה:  
  כנגד מדיבידנד הכנסה לקזז מבקשים בהם במקרים
 .שער מהפרשי כתוצאה שנוצרו הפסדים

קיזוז   

הפסדים  

מהפרשי  

 שער
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   בראלד "פס

ניתן תוצאה לאותה כי ,השופט קבע ,בנוסף 
-ו 28 בסעיפים הקבוע העיקרון ייושם אם להגיע

 רווח היה שאילו הפסד לקזז אין לפיו לפקודה 92
 בפיקדון השער הפרשי שכן ,ממס פטור היה

 .לפקודה (13)9 סעיף לפי ממס פטורים

 

עילת אין למבקשת כי נקבע ,האמור לאור 
 בקשה להגיש רשאית היא אין וממילא ,תביעה
 .ייצוגית תובענה לאישור

קיזוז   

הפסדים  

מהפרשי  

 שער
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 מ  "בע ארקיןד נכסי "פס

משפחתית חברה שהינה מ"בע ארקין נכסי  
  ארקין משה ומר לפקודה א64 בסעיף כמשמעותה

  – המייצג והנישום החברה של הבעלים שהינו
  הכנסות והפיקו ההון בשוק כספים השקיעו

 .אלו מהשקעות

ניירות ממכירת הפסדים למערערים נוצרו ,במקביל-
  שמקורם חוץ-למטבע צמודים או/ו הנקובים ערך

 .המטבע של החליפין שער בירידת

האמורים הפסדים את בקיזוז להתיר סירב ,ג"פשמ. 

קיזוז   

הפסדים  

מהפרשי  

 שער

13 



 ארקיןד נכסי "פס

 כלל בעניין הדין-בפסק ניתוחו על חזר אלטוביה השופט
  בדבר המערערים של השונות טענותיהם את ודחה פיננסים
 כי ,הטענה את זאת ובכלל ההפסדים לקיזוז זכאותם
 מס לפקודת 88 שבסעיף "מדד" המונח להגדרת הסיפא
  במטבע הנקוב ,יחיד בידי ערך נייר לעניין" לפיה) הכנסה

  המטבע שער את יראו ,חוץ למטבע צמוד שערכו או חוץ
  .משפחתית חברה בהיותה המערערת על חל אינו "(כמדד

  בין מיסויית לשקיפות טענת את דחה השופט כלומר
 .המס חישוב לענין המייצג לנישום המשפחתית החברה

קיזוז   

הפסדים  

מהפרשי  

 שער
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 מחוזי   –ד הירשזון ודמארי "פס 

כספים גניבת בגין בדין הורשעו המערערים המקרים בשני 
 השבת  כולל ,כספי קנס ותשלום בפועל למאסר נדונו כך ועל

 .העבירה לקרבנות הגניבה כספי

 

המתייחסת בצו שומות למערערים קבע השומה-פקיד  
  בגדרם ,הגניבות את המערערים ביצעו בהן המס לשנות
 עצמם שהכספים אף ,הגניבה כספי על הכנסה מס הוטל
  הכספים אותם את בקיזוז התיר שלא בכך ,הושבו כבר

 .ובכלל שנגנבו בשנים העבירה לקורבנות שהושבו

 

דינה של  

גניבה 

 שהוחזרה

15 



 מחוזי   -ד הירשזון ודמארי "פס          

 הגניבה כספי כי ,קבעו ואלטוביה סטולר השופטים
  להכיר אין וכי ,השבתם חרף "חייבת הכנסה" מהווים
 המס-בשנות "הוצאה"כ המערערים שהשיבו בכספים

  בפועל הושבו בה המס-בשנת רק אלא ,השומות נשוא
   .לקורבנות

  

 

דינה של  

גניבה 

 שהוחזרה
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 עליון   -ד הירשזון ודמארי "פס          

בעיקר נסבים כשהם ,העליון ש"לביהמ ערערו ודמארי הירשזון  
 – והן החזקתם בעת הן ,הגניבה בכספי לראות אין כי ,הטענה על

 כהכנסה ,לקורבנות הושבו אלו כספים כשבפועל – ובייחוד
 .במס החייבת

 

כהכנסה שנגנבו הסכומים אותם את לסווג נכון אם אף ,ובנוסף,  
  בייצור כהוצאה ניכוים את העניין בנסיבות להתיר יש אזי

  בהם המס-שנות במסגרת ,כהפסד קיזוזם את או ההכנסה
  ההשבה תשלומי נעשו המקרים בשני כי אף ,הכנסות נרשמו
 .יותר מאוחרות מס-בשנות

דינה של  

גניבה 

 שהוחזרה
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 עליון   -ד הירשזון ודמארי "פס          

כב של דעות ברוב הוחלט ,עמודים 92 המונה דין-בפסק'  
  ובניגוד ,סולברג השופט 'כב בהסכמת ,רובינשטיין השופט
 .בחלקם הערעורים את לקבל ,הנדל השופט 'כב  של לדעתו

 

המשפט עמדת כי ,וציין הקדים רובינשטיין השופט 
  המערביות המשפט שיטות מרבית גם כמו) הישראלי
  בפעילות שמקורם כספים למסות שיש היא ,(המקובלות

  .נשכר חוטא ייצא ואל ,חוקית-בלתי

 

דינה של  

גניבה 

 שהוחזרה
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 עליון   -ד הירשזון ודמארי "פס          

  זו בסוגיה המשווה המשפט את וסקר המשיך רובינשטיין השופט
  ההלכה ,אוסטרליה מלבד שנסקרו המשפט שיטות בכלל כי ,וציין

 ,השבה חובת לגביהם שקיימת רווחים למסות שיש היא הנוהגת
  ביחס הנישום בכוונת ובפרט הכלכלית המציאות על דגש תוך וזאת

  במה התחשבות וללא החזקתם בעת מהם להנות ויכולתו לכספים
  קיימת האם העיונית השאלה מן ובהתעלם מכן לאחר בהם שאירע
 בהם הוא מחזיק שמא או בכספים קנינית-משפטית זכות לנישום
 .חובו את ישיב אשר עד קונסטרוקטיבית בנאמנות

 

 

 

דינה של  

גניבה 

 שהוחזרה
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 עליון   -ד הירשזון ודמארי "פס          

כפי אדרעי 'י 'פרופ של הנוגדת לגישתו התייחס רובינשטיין השופט 
 קיימת שלגבהם כספים לכלול אין לפיה ,בעניין במאמרו שפורסמה

  אליבא ,לפיכך ."חייבת הכנסה" של ההגדרה בתוך השבה חובת
  הסכומים את החזירו אשר ,המערערים של בעניינם ,דאדרעי
 שקיימת מקום גם כי וקבע ,במס החייבת הכנסה נוצרה לא ,במלואם

 הכנסה וגניבה מעילה בכספי לראות יש ,לבעלים השבה חובת
 ,להתחשב אין ,בהכנסה המדובר כי משנקבע וכי ,במס החייבת
  עם הנישום שעשה בפעולות ,שנה לאותה ההכנסה שומת מבחינת
  רקע על הן ,זאת .לבעלים השבה לרבות ,קבלתם לאחר הכספים
  לאור הן ,חוקית-בלתי הכנסה למסות יש לפיה הכללית ההלכה

 מיסוי ממדיניות כמתחייב הן ,בנושא המעטה הישראלית הפסיקה
 .הכלכלי התוכן עיקרון לאור והן ראויה

  

דינה של  

גניבה 

 שהוחזרה



 עליון   -ד הירשזון ודמארי "פס          

  ההשבה קיזוז לשאלת רובינשטיין השופט של התייחסותו בטרם
 הסיווג כי ,וציין הקדים ,מהגניבה מההכנסות קיזוז בר כהפסד
 ולא יד-משלח או מעסק כהכנסה הינו הגניבה כספי של הנכון

   .מעבודה כהכנסה

 

  המבחנים על עונים אינם הגניבה שכספי מהטעם היתר בין ,זאת
 ;מעביד-עובד יחסי של קיומם לעניין בפסיקה שפותחו העיקריים

 .בארגון ההשתלבות ומבחן והמרוות הפיקוח מבחן

 

 

דינה של  

גניבה 

 שהוחזרה
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 עליון   -ד הירשזון ודמארי "פס          

לשאלת ונדרש רובינשטיין השופט המשיך אלה דברים רקע על  
  שהוא תוך ,קנסות זאת ובכלל חוקיות-בלתי הוצאות של ניכוין
  .זה בעניין החקיקה והיסטוריית הדין-פסקי את בהרחבה סוקר

הגניבה כספי של ההשבה דין אין כי ,קבע רובינשטיין השופט 
 אין ואף ניכוין את לאפשר שאין קנס כדין בהכרח שבנדון

  אין וממילא ,קנס תחליף כעל דנא בנסיבות עליהם להשקיף
  הוסיף ,זאת עם .הציבור תקנת סיכול משום ניכוים בהתרת
 הוצאה בגדר ההשבה בתשלומי לראות שניתן הגם כי ,וקבע

-בשנות כהוצאה לנכותם חוקית אפשרות אין ,הכנסה בייצור
 .רטרואקטיבי באופן שבשומה המס

 

 

 

דינה של  

גניבה 

 שהוחזרה
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 עליון   -ד הירשזון ודמארי "פס          

הזכאות לשאלת ביחס להיפך סבר רובינשטיין השופט 'כב ,אולם 
 לשנות רטרואקטיבי באופן כהפסד ההשבה תשלומי את לקזז

   .ההשבה לשנת שָקדמו ההכנסה

כהפסד זו השבה לקזז המערערים יוכלו לא לפיה התוצאה ,לשיטתו,  
 עתידית הכנסה נעדר ובפועל לגמלאות פרש אשר הירשזון ובפרט

 הסכים זה ובעניין ,צודקת אינה ,זה הפסד לקזז יוכל שכנגדה
  עם ,הקיזוז שיעור לעניין ובכפוף ,עקרונית רובינשטיין השופט
 ,לאחור הפסדים קיזוז לבצע בזכאות הדוגל אדרעי 'פרופ של גישתו
 בפסיקה המגמה את תואמת אף זו גישה כי מבהיר שהוא ותוך

 הפסדים קיזוז בנושא הנישום של לטובתו מרחיבה בפרשנות לנקוט
   .מס לצורכי לקיזוז המותרים "ההפסדים סלי" הגדלת של בדרך

 

 

דינה של  

גניבה 

 שהוחזרה
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 עליון   -ד הירשזון ודמארי "פס          

מתייחס אינו לפקודה 28 שסעיף הגם כי ,ציין רובינשטיין השופט 
 היא בישראל המקובלת שהעמדה ולמרות לאחור הקיזוז לאפשרות
  במקרים ,לאפשר יש ,שלילי הסדר מהווה זו שהשמטה
  ,עוול גרימת ולמנוע אמת מס לגבות ,צדק להגשים וכדי המתאימים

 .מאלה אחד הוא דנא המקרה כאשר ,לאחור קיזוז

 

למנוע הרצון בשל הקיזוז אפשרות מתן את לאזן מנת-ועל ,זאת עם  
 לאפשר יש כי ,נקבע ,דנא במקרה חיובי הלא הרקע עם צדק-אי

  כנגד כהפסד שהשיבו מהסכומים מחצית רק לקזז למערערים
 .הרלבנטיות המס-בשנות הכנסתם

 

 

דינה של  

גניבה 

 שהוחזרה
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 עליון   -ד הירשזון ודמארי "פס          

להבהרת הערות מספר להוסיף רובינשטיין השופט ראה ,לבסוף  
  הנדל השופט של המיעוט דעת-בחוות שעיין לאחר וזאת ,עמדתו
  את הזו לעת להותיר יש וכי לאחור הפסדים קיזוז לאפשר אין לפיה
  הרצוי הדין לבין (לפקודה 28 בסעיף) המצוי הדין בין הפער

   .למחוקק

 

הדברים משמעות אין כי ,רובינשטיין השופט ציין ,זו במסגרת  
  בטענה רטרואקטיבי לקיזוז פלוני של בקשתו כל תתקבל שמעתה

  תהא זה בכלי השימוש אפשרות אלא ,עוולה תימנע כך רק כי
  לחשוש אין וממילא ולנסיבות הישר לשכל בהתאם מצומצמת
 .ממש של רוחב מהשלכות
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!על ההקשבה תודה  
  

 ח"ורו ד"עו ,יניב סיימון

 דין עורכי משרד 'ושות ברון

 35 קומה מרובע בניין ,עזריאלי

 אביב תל

 03-6068282 :'טל

 052-3701370 :נייד 'טל

 03-6068281 :פקס

 simon@barone-law.co.il :ל"דוא
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