
(2003 המס בשנת נאמנות בקרן יחידה או ערך נייר (מבירת הכנסה מס חוק
התשס"ה2004* שעה), '(הוראת

בא: 105יט סעיף שאחרי כך הכנסה1, מס פקודת את יקראו 2003 המס שנת לגבי .1

"פרק שלישי 1; מבירה נייר ערך או יחידה בקרן נאמנות פטורה
שעה הוראת  2003 המס בשנת מעורבת, או

שעו הוראת
2003 לשנת

105 יט 1. (א) בפרק זה הגדרות
;(9)32 בסעיף כהגדרתו  שליטה" "בעל

נאמנות בקרן או פטורה נאמנות בקרן יחידה  נאמנות" בקרן "יחידה
מעורבת;

אלה: כל בו שהתקיימו מי  זכאי" "מוכר

תיאומים לחוק 6 סעיף שהוראות ארם בני חבר או יחיד הוא (ו)
בשל אינפלציה או הוראות לפי סעיף 30וא אינן חלות בקביעת

הכנסתו;

חייבת; נאמנות קרן אינו הוא (2)

שליטה בעל אינו הוא  ארם בני חבר של ערך נייר מכירת לגבי (3)

האמור: בחבר
"מכירה"  למעט מכירה לקרוב:

בקרן יחידה לרבות בישראל, בבורסה הנסחר ערך נייר  ערך" "נייר
אלה: כל בו שמתקיימים נאמנות,

והפרשי ריבית הוצאות ניכוי בשלו תבע לא הזכאי המוכר (ו)
הצמדה,

 התקבל בכנסת ביום כ"ה בחשון התשס"ה (9 בנובמבר 2004); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה  104. מיום כ"א באייר התשס"ד (12 במאי 2004), עמ' 456.

דיני מדינת ישראל, נוסח חרש 6, עמ' 120: סייח התשס"ד. עמ' 371.



יחידה אינה היחידה  מעורבת נאמנות בקרן יחידה לענין (2)

בעסק;
 ולמעט

חברת של או תעשייתית חברה של שאינו זר ערך נייר (1)

מחוץ בבורסה הנסחר ישראל, תושבת תעשייתית, החזקה
ושנרכש שנמכר ובלבד בישראל, בורסה חבר באמצעות לישראל
הכנסה מס לתקנות 8(ב1) תקנה להוראות בהתאם מחדש
מילוות בבורסה, הנסחר ערך נייר במכירת הון רווח (חישוב
מרינה או יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג2 2003; לענין פסקה זו
כהגדרתן תעשייתית" החזקה ו"חברת תעשייתית" "חברה 

בסעיף 20א1;

חוק מכוח מדינה מילווה ישראל, מדינת של חוב איגרת (2)

מילווה המדינה, התשל"ט3 1979, ומילווה קצר מועד;
נייר לרבות עובד, היותו בשל ליחיד שהוקצה ערך נייר (3)

שחויב ערך נייר ולמעט ,102 סעיף הוראות לגביו שחלות ערך
בש והמס ,(2)2 סעיף הוראות לפי לעובד, הקצאתו במועד במס

שולם; כאמור הקצאתו
רישומו מועד לפני הזכאי המוכר ידי על שהוחזק ערך נייר (4)

בבורסה למסחר רישומו מועד לפני אי בישראל בבורסה למסחר
בעת כן אם אלא מביניהם, המוקדם המועד לפי לישראל, מחוץ
סעיף הוראות עליו חלו בבורסה למסחר הערך נייר של רישומו
ייחשב לא המניות שרישום ביקש לא המניות ובעל וסו,
,2002 המס שנת תום עד נמכר היה שאילו ערך נייר או כמכירתן,
עידוד לחוק ו2א סעיף הוראות לפי ממס פטורה מכירתו היתה

ההשכ"ט41969; (מסים), התעשיה
השתתפות יחידת או נפט בשותפות השתתפות יחידת (5)

בשותפות סרטים, שבשלה תבע המוכר הזכאי ניכוי או הפסד
לה שקדמו המס בשנות או 2003 המס בשנת

נייר מכירת
ערך או יחידה
נאמנות בקרן

או פטורה
בשנת מעורבת,

המס 2003

ידי על ערך נייר במכירת ,164 סעיף הוראות לפי שנוכה מס (א) 05ויט2.
הריאלי ההון רווח על החל כמס אותו 2003,ייראו המס בשנת זכאי מוכר
במכירת אותו נייר ערך, גם אם גובהו שונה מגובה המס החל לפי הוראות
סעיפים 105יב, 05ויז או 105יח, לפי הענין, ובלבד שנוכה מס לפי הוראות
סעיף 164 בשל כל מכירות ניירות הערך שהיו למוכר הזכאי בשנת המס

.2003

(ב) (1) מוכר זכאי רשאי, בדוח לפי סעיף 131 לשנת המס 2003.
סעיפים הוראות או (א), קטן סעיף הוראות אף על כי לבקש
במכירות הריאלי ההון רווח הענין, לפי 05ויח, או 105יז 05ויב,
אחר שהוא במס יחויב 2003 המס בשנת לו שהיו הערך ניירות

מאלה

2 ק"ת התשס"ג, עמ' 387 ועמ' 876; התשס"ד, עמ' 128.
3 ס "ח התשל"ט, עמ' 112.
ס"ח התשכ"ט, עמ' 232.



לפי שנקבעו המיוחדים לשיעורים בהתאם החל המס (א)
נייר במכירת מהתמורה לניכוי 2003 המס לשנת 164 סעיף

מיוחד); מס  זה (בסעיף מס שנת באותה ערך

או 105יז 05ויב, סעיפים הוראות לפי החל המס (ב)

105 יח, לפי הענין.

תחול זה קטן סעיף הוראות לפי בקשה זכאי מוכר הגיש (2)

לו שהיו הערך ניירות מכירות כל על הבקשה פי על בחירתו
.2003 המס בשנת

(ג) נוכה מס לפי הוראות סעיף 164 בחלק ממכירות ניירות הערך
בדוח לבקש, הזכאי המוכר רשאי ,2003 המס בשנת הזכאי למוכר שהיו
ההון רווח על החל כמס שנוכה המס את יראו כי (ב), קטן בסעיף כאמור
המכירות בשאר הריאלי ההון רווח וכי נוכה, שבשלהן במכירות הריאלי
לגרוע כרי זה קטן סעיף בהוראות אין מיוחד; במס יחויב 2003 המס בשנת
ניירות מכירות בכל הריאלי ההון רווח כי לבקש הזכאי המוכר של מזכותו

(ב). קטן בסעיף כאמור במס יחויב 2003 המס בשנת לו שהיו הערך

הוראות לפי מיוחד במס ערך נייר במכירת ריאלי הון רווח חויב (ד)
אלה: הוראות יחולו (ג), או (ב) (א), קטנים סעיפים

לניבוי, להנחה, לפטור, זכאות תהיה לא הזכאי למוכר (ו)
ערך; נייר אותו מכירת בשל כלשהם, לקיזוז או לזיכוי

המס ובשנות 2003 המס בשנת הזכאי, למוכר יותר לא (2)
נייר ממכירת 2003 המס בשנת לו שהיה הפסד קיזוז שלאחריה,
שבשלו ערך נייר גם ערך, כנייר יראו זה ולענין כלשהו, ערך

הצמדה. והפרשי ריבית הוצאות ניכוי הזכאי המוכר תבע

 לגבי יחולו לא זה סעיף הוראות (ה)

הכנסה מס לתקנות 8(ב1) בתקנה כאמור ערך נייר מכירת (1)

מילוות בבורסה, הנסחר ערך נייר במכירת הון רווח (חישוב
מדינה או יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג2003, שנאסרה לפי
זרה מדינה דיני לרבות  אחר" "דין זה, לענין אחר; דין הוראות

הערך, נייר מבירת על החלים
בכסלו כ"ג שמיום בתקופה אם זכאי מוכר של מכירה (2)

התשס"ד (18 בדצמבר 2003) עד יום ר בטבת התשס"ד ( 31
בני לחבר לו, שהיו זכויות או מניות העביר הוא (2003 בדצמבר
ההעברה ובעקבות 105יא, בסעיף כהגדרתו קרובו שהוא אדם

שליטה." בעל להיות חדל האמורה

קצב משה
המדינה נשיא

שרון אריאל
הממשלה ראש

ריבלין ראובן
הכנסת ראש יושב

נתניהו בנימין
האוצר שר


