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 2017ביולי,  11
 מידע ללקוח

 
 (2017יוני  -חודשים ינואר )לביולי  31יום בחצי שנתי ותשלום חובת דיווח רווח הון : תזכורת

 בגין מכירת ניירות ערך ונכסים אחרים
 
 

 שימו לב!!!  בעיקר מאפיין ניירות ערך המנוהלים בחו"ל
 
 

 לקוחות נכבדים,

 
והמוכר חייב בהגשת דוח מס שנתי  ,מלוא המס במקור מרווח ההוןלו במקרה בו נמכר נייר ערך מבלי שנוכה 

 ,ת בניירות ערך או הכנסות חוץ()בין היתר בשל מחזור עסקאו על פי הוראות פקודת מס הכנסהלרשויות המס 

מכירת  בגיןביולי ) 31ותשלום מקדמה פעמיים בשנה )בנוסף לדוח השנתי( ביום חצי שנתי ווח ינקבעה חובת ד

. עם של כל שנה דצמבר(-בינואר )בגין מכירת ניירות ערך בתקופה יולי 31יוני( וביום -רך בתקופה ינוארניירות ע

 על רווח ההון בגין המכירה. ת מס הכנסהישולם מלוא המס החל על פי הוראות פקוד ,הגשת הדיווח

 .2017יוני  -בגין החודשים ינואר  2017ביולי,  31הדיווח הנוכחי ייעשה לפקיד השומה עד ליום 

 

ימים מיום  30תוך  ,נכס הון להגיש לפקיד השומהשל מוכר כל מחייב לפקודת מס הכנסה ד'  91סעיף כמו כן, 

 ,את חישוב המס החל במכירה ןיפרט את חישוב רווח ההון )או הפסד ההון( וכר שא ,בטופס שנקבע המכירה, דוח

 תוך תשלום מקדמה בגובה סכום המס החל על הרווח.

הרשום למסחר בבורסה )בישראל או בחו"ל(,  ,מכירת נייר ערךבתר נקבע, כי הוראה זו לא תחול על רווח הון בין הי

 רווח ההון.מאם במועד המכירה נוכה מס 

 

 שימו לב

ליצור קשר עם  /תבישראל, מתבקש יניירות ערך בחו"ל, שאינם מוחזקים באמצעות בנק ישראל הל/מי שיש לו

 בדיקת הצורך בדיווח החצי שנתי.שם ל ,ולעדכן אותובמשרדנו השותף המטפל 

 
 

 בכבוד רב,     
 

 קנובל בלצר ושות'
 רואי חשבון      


