סימולטור מס רווח הון -תנאי שימוש והבהרות
השימוש בסימולציה מותנה בהסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן:
האפשרות להשתמש בסימולטור ניתנת כשירות ללקוח ,ואין לראות בה ,בשום מקרה ונסיבות ,משום
ייעוץ מס ,בין כללי ובין אישי ,או כתחליף לייעוץ מס אישי לפי נתוניו האישיים של כל לקוח.
הסימולציה נועדה לצורכי המחשה ומתן אינדיקציות כלליות בלבד .אין להסתמך על תוצאותיה אשר
עשויות להיות שונות מחישוב המס בפועל.
המחירים ,השערים ו/או המדדים עליהם מתבססת הסימולציה נשלפים ממקורות שונים ורבים ,ואין
הבנק מתחייב לשלמותם ו/או דיוקם .הבנק לא יישא באחריות לכל אי דיוק ,שגיאה ,השמטה או חסר
אחר בנתונים כאמור ,או בתוצאות הסימולציה .בעצם השימוש בסימולטור ,הלקוח מאשר כי הוא מודע
לכך שעשויות להיות חריגות מהותיות בין התחשיב המקורב המבוצע במסגרת הסימולציה ובין
התחשיב המחייב לצורכי חיוב במס ,ועל כן הלקוח אינו מסתמך על תוצאות הסימולציה לצורך ביצוע
פעולות קניה או מכירה או חישובי קיזוז מס רווח הון של ניירות ערך ,אופציות ,קרנות נאמנות וכל נייר
ערך ו/או נכס פיננסי אחר ,אלא משתמש בהן כאינדיקציה כללית בלבד ועל אחריותו המלאה.
יובהר ,כי שינוי בסדר הפעולות בין התחשיב על פי סימולטור זה ובין הביצוע בפועל ,יכול להשפיע על
סכום המס המחושב .כיוון שכך ,הנתונים ,החישובים והתוצאות המוצגים אינם סופיים או מוחלטים .
אין בנתוני הסימולציה כדי לחייב את הבנק או כדי לזכות את הלקוח ,ובשום מקרה לא תהיה ללקוח
טענה ,תביעה או דרישה כלשהי כנגד הבנק בגין הצגת הנתונים או אופן החישוב המקורב או המשוער
ו/או שלמות הנתונים העומדים בבסיס החישוב בדוח הסימולציה ודיוקם ,ולא יהיה באמור בדו"ח
הסימולציה ו/או בשימוש בסימולטור כדי לבסס טענה ,תביעה או דרישה כלשהי כנגד הבנק.
תוצאות הסימולציה תוצגנה בשקלים חדשים.
הנתונים המובאים במסגרת הסימולציה )ולרבות ,רווח או הפסד ההון; סכום המס; שער הרכישה של
נייר הערך הרלבנטי  /מחיר הרכישה או הפדיון של יחידת השתתפות בקרן הנאמנות  /שער הרכישה של
האופציה ויתרת קיזוזים לפני  /לאחר קיזוז( מבוססים ומחושבים על פי הנתונים הידועים בעת עריכת
הסימולציה ,ועשויים לחול בנתונים אלה שינויים ממועד עריכת הסימולציה ועד למועד הצגתם לעיונו
של הלקוח ו/או עד למועד מתן ההוראה ו/או קיבוע הנתונים הסופיים והמחייבים לעניין הביצוע ו/או
חישוב המס.
חישוב המס מבוסס על שער נייר הערך המוצג בשדה "שער אחרון" .בשדה זה מוצגים ללקוח כברירת
מחדל שערים הניתנים לשינוי על ידי המשתמש .לגבי ני"ע הנסחרים בבורסה בתל-אביב ,מוצגים שערי
המסחר בהשהיה או לאחר שעות המסחר שערי הסגירה ,לגבי קרנות נאמנות מוצג שער אחרון כפי
שפורסם על ידי מנהל הקרן .לגבי ני"ע זרים מוצגים שערי הסגירה של סוף יום קודם.
שדה שיעור מס בעסקה מפרט את תחשיב שיעור המס באחוזים הצפוי בעסקה .במצבים מסוימים
שיעור מס המוצג עשוי להיות שונה משיעור המס החל על ני"ע.
הסימולציה מבוצעת על כמות יחידות פנויה לסוף יום קודם .כמות שחסומה מסיבה כלשהי )כגון :כמות
בגינה קיימת הוראה מכירה שטרם בוצעה /עיקול  /העברה וכו'( לא תשתתף בביצוע הסימולציה.
ני"ע שאינם סחירים משתתפים בסימולציה ,ניתן לזהות ני"ע שאינם סחירים בשערוך התיק המפורט
וכן בתהליך העברת הוראה למסחר .קיימת אפשרות להסיר ניירות אלו בביצוע הסימולציה.
תוצאות הסימולציה אינן כוללות השפעת מס בגין תשלומים נוספים ועמלות אשר ייתכן ויחולו במועד
ביצוע הפעולה בפועל.
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