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  חיוב�במס�הכנסה�ובעמלות�במטבע�חוץ

  

  
��ניכוי�מס�על�הכנסה�מניירות�ערך

נציבות מס הכנסה קבעה כי ניתן לשלם בשקלים מס על הכנסה מריבית ודיבידנד על   .1

  נספח).ניירות ערך זרים שנתקבלו במטבע חוץ (ראה 

  

��עמלות�וניכוי�מס�על�ריבית�מפקדונות

יש בנקים שמסיבות טכניות גובים במטבע חוץ גם עמלות הקשורות בפקדונות, לרבות   .2

פקדונות ניירות ערך זרים למשמרת, וכן יש שמנכים במטבע חוץ גם מס הכנסה על ריבית 

  מפקדונות במטבע חוץ.

  

��חיוב�במטבע�ישראלי

חוץ לסוגיהם, לרבות פת"מ, מקנים לבעליהם זכויות מסויימות,  היות ופקדונות במטבע  .3

והיות וקיימות מגבלות לרכישה של מטבע חוץ כנגד שקלים לצורך הפקדה בפקדונות 

כאלה, לכן אין לחייב פקדונות במטבע חוץ של לקוח בסכומים שניתן לחייב בהם גם 

לכך, יש לאפשר ללקוחות חשבון במטבע ישראלי, אלא אם הלקוח עצמו בחר בדרך זו. אי 

  לשלם הן את המס והן את העמלות במטבע ישראלי.

_________________________  

        נ ס פ חנ ס פ חנ ס פ חנ ס פ ח

  קטע מחוברת "דברי הסבר בדבר חובת ניכוי מס במקור מתשלומים שאינם משכורת או 

  24, עמ' 1986198619861986    נציבות מס הכנסה ומס רכוש, ירושלים, אפריל, , , , שכר עבודה"
  

  ומטבע חוץ -אגרות חוב ודיבידנד שנתקבלו מחו"ל "יב. ריבית על 
  

בנק המקבל מתושב חוץ דיבידנד על מניות או ריבית על אגרות חוב, בשביל תושב   
ישראל, או לזכותו, ינכה מס מהכנסה זו, וינהג ככל האמור לעיל ביחס לדיבידנד וריבית 

  על אג"ח.
  אים, כאמור לעיל.רק אם הוצא אישור מת -. פחות 25%שיעור הניכוי הוא   -
את סכום המס שניכה בנק מהכנסות אלה, וכן את המס שניכה בנק מדיבידנד על מניות   -

או מריבית על אגרות חוב של חברות מקומיות הנסחרות במטבע חוץ, יעביר הבנק 
במטבע חוץ ישירות לבנק ישראל לזכות חשבון אגף מס הכנסה. הדו"ח ימסר לפקיד 

  כויים לפי סוגי המטבע והעתק משובר ההפקדה בבנק ישראל.השומה יחד עם פירוט הני
ניתן להעביר גם בשקלים את המס שנוכה, אולם זאת בתנאי שהוא יועבר לפקיד השומה   -

בערכו הריאלי, דהיינו לפי אותו יום ערך של יום תשלום ההכנסה ממנה יש לנכות את 
  ימים מיום תשלום הדיבידנד." 7המס, וזאת כאמור תוך 

  
     * * * ** ** ** ** *        

� ���



 )12/95] (2: ניהול בנקאי תקין [המפקח על הבנקים

  437 - 2   עמ'     חיוב במס הכנסה ובעמלות במטבע חוץ 

  

��

  עדכונים

  תאריך  פרטים  גרסה  מס'  06חוזר 

  29/9/86  חוזר מקורי    68/16

  8/91  שיבוץ בהוראות ניהול בנקאי תקין  1  ----- 

  12/95  גרסה מחודשת של קובץ ניהול בנקאי תקין  2  ----- 

        

  


