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 הצעת החוקפורסמה  – רפורמת המס הצפויה בארה"ב

 

 

 שלום לכולם,

 2( פרסמה ביום Ways and Means Committeeועדת הכלכלה של בית הנבחרים )

הצעת חוק במסגרת , רפורמת המס בארה"בלגבי  האת הצעת 2017בנובמבר 

 .Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) תהנקרא

 

הצעת החוק ממשיכה את הקו שהתווה מסמך המסגרת שפורסם בשלהי ספטמבר 

קיצוץ משמעותי  (א: )בין היתר ,וכוללתשל משרדנו(  28.2017חוזר מסים  )ראה

תפויות )וגופים שקופים(, (, שו20% -ל 35% -בשיעורי המס לחברות )הפחתה מ

הגדלה של )ד(  גידול בזיכוי ילדים)ג( הגדלת ההוצאות הסטנדרטיות )ב(  ויחידים

 (.AMTביטול מס המינימום ))ה( מס הירושה סכום הפטור מ

 

ההצעה מובילה רפורמה משמעותית ובין היתר היא במישור המיסוי הבינלאומי גם 

 12%מיסוי חד פעמי )גם  . בהתאם לכך נקבעמעבר לשיטת מס טריטוריאליתקובעת 

לנכסים אחרים( של כלל הנכסים המוחזקים על ידי חברות  5%-ו שווה מזומןמן ולמזו

  ם. תשלום המס יכול להיפרס לתקופה של עד שמונה שני בנות של חברות אמריקאיות.

 

 על הוצאות מוכרות 20%של ( excise taxעקיף )מס הטלת ההצעה כוללת  ,בנוסף

אלא אם  ,זרותהמשולמות על ידי חברות אמריקאיות לחברות קשורות  )למעט ריבית(

החברה הזרה בחרה לדווח בארה"ב על ההכנסה האמורה. מס זה יחול רק על 

 100קבוצות בעלות דיווח פיננסי בינלאומי ובלבד שההוצאות האמורות הינן לפחות 

ויתכנו  2018מס זה יהיה בתוקף על שנות מס המתחילות אחרי . בשנה ליון דולרימ

 פטורים מסוימים ממס זה.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2017/28_2017.pdf


 

ה ביותר כוללת כצפוי הגבלה של הוצאות הריבית המותרות ההצעה שהינה מקיפ

חלקם עלולים  –ושורה שלמה של שינויים מהותיים בשיטת המיסוי של ארה"ב 

הוועדה והממשל מבקשים להוביל להיתקל בקשיים במסגרת הליכי החקיקה הצפויים. 

 הליך חקיקה מהיר ולהביא את הצעת החוק להצבעות עד לסוף השנה. 

 

 נמשיך לעקוב ולעדכן בהתפתחויות ומשמעותן.אנו 
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 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085519טל'  ,, חטיבת המסBMO-מיסוי ארה"ב ו, דירקטור, עו"ד משה בינה

  073-399-4397מיסוי ארה"ב, חטיבת המס, טל' , קטור, דיררו"ח אלן כהן

 

 
לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת החוזר אלא להסב  אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או

 את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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