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 22.2014 מסים חוזר
 תיקוני מס צפויים על פי תזכיר חוק התכנית הכלכלית 

 2015לשנת הכספים 
 

 
 

 ,יקרים וידידיםלקוחות 

 

 .  2015רסם את תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנת הכספים פמשרד האוצר 

 הבאים:בין היתר, נכללים בתכנית הנושאים 

 

 תחרות -מעביד ותשלום עבור אי -סיווג תשלומים במסגרת סיום יחסי עובד

 לבעל שליטה המוכר מניותיו

 הרחבת חובת הגשת דוח שנתי 

 שינוי מקיף במודל מיסוי חברת בית 

 תיקונים מבהירים ומשלימים לגבי מיסוי חברה משפחתית 

  תיפרס על פני הפחתת הוצאות רכישת חוזים לביטוח חיים ע"י חברות ביטוח

 שנה 15

  ביטול סעיף ההסמכה של שר האוצר להארכת תקופת הפטור לעולים חדשים

 ותושבים חוזרים

 מע"מ על נאמן של קבוצות רכישה 

 

בשלב זה מדובר בתזכיר חוק בלבד, שטרם אושר על ידי הכנסת, ועל כן לא ניתן 

 על ידי הכנסת. לדעת בוודאות אילו סעיפים יאושרו ומה יהיה הנוסח הסופי שיאושר

 

 עם התגבשותה של החקיקה המוצעת לכדי חקיקה מחייבת. נעדכן אתכםאנו 

 

 לחצו כאן –לצפייה בחוזר המלא 

 לחצו כאן – בתזכיר החוקלצפייה 

 

 למידע ופרטים נוספים:

 חטיבת המסדירקטור, מנהל המחלקה המקצועית,  ,רו"ח ועו"ד דני גבאי

 

 
 

 קישורים רלבנטיים: 

 

 חדשנות במגזר הציבורי"לכתבת מגזין 'ערך מוסף': "

 דף הבית של חטיבת המס

 לניוזלטר "רשת המס"

 2014לארכיון חוזרים מקצועיים 

 לארכיון חוזרים מקצועיים בין השנים
2005-2013 
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 אין שכן מתאימה, מקצועית עצה לקבל מבלי כלשהו שימוש בו לעשות או/ו זה חוזר תוכן על להסתמך אין

 בו. לאמור לבך תשומת את להסב אלא החוזר מטרת

 כל הזכויות שמורות.© 
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