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  46- והפסד הון כ   מיליון ש"ח 2.6- יורשות של מר צבי דינשטיין, שצבר הפסד מעסק כ 2ערעוריהם של 

 .אשר בנותיו תבעו את הפסדיו בדוחותיהן כיורשות , ש"ח  מיליון 

  ,שרגא אורי ובנימין   –דנן, פסק שעסק כבר בשאלת הורשת וירושת הפסדים  לפסק דין נציין כי קדם 

אשר בו נקבע כי הפסדים עסקיים אינם בני הורשה ועל כן נדחתה בקשת הנישומים, לקזז הפסדים  

עסקיים של מורישה שנפטרה, משבח מקרקעין שנצמח ליורשים עוד בשנת הפטירה, ממכירת נכס  

 .בעסקהמקרקעין, ששימש את המורישה 

שרגא, שכן הוא מוטעה, וכן משום שדן   פסק דין במקרה דנן, טענו המערערות כי אין להחיל עליהן את 

 .בירושת הפסד מעסק בעוד שעיקר המחלוקת בעניינן נוגעת לירושת הפסד הון

לפקודה הדן בקיזוז הפסדים מעסק, וקובע שהקיזוז   28בית המשפט, מנתח ראשית את לשון סעיף 

אדם". אין עיגון לשוני לפרשנות לפיה המונח "אותו אדם" כולל גם את יורשי הנישום   יותר רק "לאותו 

 .שנפטר

 .אמנם המונח "אותו אדם" אינו מופיע  -לעניין הפסד הון 

עם זאת נקבע כי לצורך קבלת הפרשנות לפיה הסעיף מאפשר קיזוז הפסדי הון על ידי יורש, נדרש  

(ב) לפקודה, אינו  92אופן פוזיטיבי. העדר המונח "אדם" בסעיף (ב) יכלול את המונח "יורש" ב92שסעיף 

 .יוצר הסדר המתייחס ליורש שאינו נזכר בסעיף 

סוקר דינים זרים וכפי שנכתב, נכון להיום רוב המדינות כדוגמת אנגליה, ארה"ב, קנדה   בית המשפט 

מאפשרות   –יה  אינן מאפשרות הורשת הפסדים, ואילו מעט מהמדינות למשל הודו ואוסטר –וגרמניה 

 .הורשת הפסדים ליורש הממשיך את עסקו של המוריש

בשורה האחרונה: אף שיורש נכנס לנעלי המוריש בעניין יום ועלות הנכס הנמכר, עדין עליו לשלם מס  

ללא אפשרות   – בית המשפטרווח הון על מלוא צמיחת הרווח, גם לגבי תקופתו של המוריש, ובחסות 

 .הגם שלפעמים מדובר באותו נכס, ואז נוצר עיוות כלכלי מהותילקזז הפסדי הון של המוריש,  

בסיום הפסק ציין כב' השופט, כי הרי שבסוגיית קיזוז הפסדי המוריש, ככל שיש טעמים להתירו, על  

 .המחוקק לדון בעניין ולפעול לתיקון הוראות הפקודה, כפי שימצא לנכון 

 : דרכי התמודדות

הוא כי לא ניתן לקזז הפסדים עסקיים או הוניים של מוריש, על ידי  כל עוד לא יקבע אחרת, הדין הפסוק 

 .יורשיו 

אמנם אין אדם יודע את יומו. עם זאת, ולגבי אנשים "מבוגרים", אשר להם נכסים והפסדים הוניים ו/או  

ראוי שישקלו לבצע מכירת נכסים או פעילות עוד בחייהם, תוך כדי ניצול ההפסדים כאמור, ולא   -עסקיים 

 .ליורשיהם בעתיד  - תירו המצב כפי שהוא  יו

לדעתנו מכיוון שניתן למצוא טעם כלכלי רב בניצול הפסדי מוריש על ידי יורש, הגם שלשון החוק אינה  

 .תהא חיוורת - מאפשרת, טענת רשויות המס למלאכותיות כאשר תבוצע הערכות נכונה 

ת בידי עולה חדש ותושב חוזר ותיק  נציין כי הערכות כזו הכרחית, ודומה להערכות נכסית ומיסויי

 .הנמצאים בשלהי השנה התשיעית ולקראת סיום עשר שנות הפטור ממס


