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  פיד על דיוק המידע בחוזר זהאף כי נעשו מאמצים להק. המידע הניתן בחוזר זה ניתן כשרות ואינו מהווה תחליף למקור(*) 
  אין לשכת רואי חשבון אחראית בצורה כלשהיא לתוכנו כל שימוש בו מחייב בדיקה או קבלת יעוץ על בסיס מקצועי
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  לפקודה) י(3הודעה על קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף     :הנדון
  
  רקע  .1
  

קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף  –נכנס לתוקף תיקון לתקנות מס הכנסה  2009, באוקטובר 1ביום   
: להלן(העסקי  ית החל לעת מתן הלוואות שלא במישורהדנות בשיעור הריב, לפקודה) י(3
  :הינם כדלקמן שעיקריו, ")התיקון"

  
והוא , )נומינלי( 3.3%נקבע כי שיעור הריבית על הלוואות בין חברות קשורות יהא לפחות   .א  

משיעור  75%-בהתאם לקריטריון לפיו שיעור הריבית יהיה שווה ל(יעודכן אחת לשנה 
  ).עת לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור על ידי הבנקיםהעלות הכוללת הממוצ

  
ח של המטבע "נקבע כי שיעור הריבית יהיה שיעור השינוי בשע –לגבי הלוואות במטבע חוץ   .ב  

  .3%בתוספת 
לירה , אירו, דולר אוסטרלי, דולר קנדי, ב"דולר ארה: כל אחד מאלה –" מטבע חוץ"    

  .ין יפני, נירנד דרום אפריק, פרנק שוויצרי, שטרלינג
  

נקבע כי כאשר מתקבלת הלוואה מצד שאינו קשור בריבית הנמוכה מהריבית שנקבעה   .ג  
מבלי שיחולו שיעורי הריבית , ניתן יהא לתת הלוואה בתנאים דומים לצד קשור, בתיקון

  .שבתיקון
  

מים לפיה לגבי הלוואות שניתנו לפני יום כניסת התיקון לתוקף לנישו, נקבעה הוראת מעבר  .ד  
תחול הצמדה בלבד עד תום שנת , 2007שחלו לגביהם הוראות חוק התיאומים בתום שנת 

2010.  
  
  הודעה על קביעת שיעור ריבית  .2
  

הודעה מטעם שר האוצר על קביעת  )6078' מס(בימים אלו פורסמה בילקוט הפרסומים   .א  
 1986- ו"התשמ, ))י(3קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף (שיעור ריבית לפי תקנות מס הכנסה 

לתקנות  2שיעור הריבית הקבוע בתקנה  2010, בינואר 1החל מיום לפיה , ")התקנות: "להלן(
שיעור הריבית  ,0102, בינואר 1בתחולה מיום , דהיינו). %3.3במקום (, )נומינאלי( %3יהא 

  :לפקודה יהיה) י(3לעניין סעיף 
  

  x %3הימים בתקופת ההלוואה ' מס      
                        365  

  
  

  :כדלקמן נותרוהוא , בשיעור הריבית לא חל שינוי –במטבע חוץ יובהר כי לגבי הלוואות   .ב  
  

  )%3+ וץ ח של אותו מטבע ח"שינוי השיעור בשע( xהימים בתקופת ההלוואה ' מס      
                  365  

  
  ,בכבוד רב

  
  ח"רו גבאי את קסירר, פורר, קוסט באדיבות  הוכן בלשכת רואי חשבון בישראל


