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 35.2014 סיםמ חוזר
עד תום  ,הכנסת: לחוק יסוד 83הוראות שעה המוארכות מכוח סעיף 

    שלושה חודשים מיום כינונה של הכנסת החדשה

 

 

 ,יקרים וידידיםלקוחות 

 

רשות המסים הודיעה כי לאחר התייעצות שערכה עם היועץ המשפטי לממשלה, הוחלט כי הוראות 

לחוק יסוד: הכנסת, אשר קובע כי חיקוקים  83החוק המפורטות בהודעה יוארכו מכוח סעיף 

עד תום שלושה חודשים מכינונה של שתוקפם פוקע בתקופת בחירות מוארכים באופן אוטומטי 

 "היום הקובע"(.  -)להלן 2.6.03..5עד וכולל הכנסת החדשה, קרי 

 

 :הקובעלהלן ההוראות שתוקפן יוארך עד ליום 

של הרוכש )החל  שאינה דירתו היחידהמדרגות מס הרכישה החלות ברכישת דירת מגורים ( 0)

, אך כאמור שיעורי מס הרכישה היו אמורים לרדת, בהתאם להוראת הקבע 0.0.4101מיום 

 (.שיעורי מס הרכישה הגבוהים יותר, תישאר בתוקפההוראת השעה לגבי 

 41%המשמעות הינה המשך זיכוי ממס של  -תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי( 4)

 לתושבי היישובים עליהם חלים התקנות.₪  420,131עד לתקרה של 

 זיכוי ממס לעובדים במשמרת שניה או שלישית.( 8)

 החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בנפט.( כללים לחישוב המס בשל 2)

 משווי השימוש שנזקף לעובד בשל רכב צמוד עם מנוע היברידי.₪  111( הפחתת 1)

לחוק מע"מ לגבי הדוח המיוחד, ימשיכו לחול, לרבות  22הוראות סעיפים שנקבעו בתיקון ( 6)

עוסק שמחזור ההוראה לפיה חובת הגשת דוח מיוחד לעוסק החייב בדיווח מפורט, תחול על 

 בהתקיים התנאים שבאותם סעיפים.₪, מיליון  4עסקאותיו עולה על 

 0.1חודשי למע"מ ימשיך לחול על עוסקים שמחזור עסקאותיהם אינה עולה על -( דיווח דו7)

 ₪.מיליון 

( מיסוי בלו בשיעור מופחת על ביו דיזל, המופק משומן צמחי משומש שנאסף בישראל או 3)

 בישראל.משומן בקר שנאסף 

 אוקטן המשמש לתצרוכת בכלי טיס ימשיך לקבל פטור מבלו. 011( בנזין 9)

         
 כאן לחצו - להודעת רשות המסים

 

 

 

 
 

 קישורים רלבנטיים:     

 

 BEPSלכתבת מגזין "ערך מוסף" בנושא תכנית 

 דף הבית של חטיבת המס

 לניוזלטר "רשת המס"

 4102לארכיון חוזרים מקצועיים 

 לארכיון חוזרים מקצועיים בין השנים
4111-4108 
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 למידע ופרטים נוספים:

  18-6131184, טל: דירקטור, מנהל המחלקה המקצועית, חטיבת המס ,רו"ח ועו"ד דני גבאי
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