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 28.2017חוזר מסים 

פורסמה תוכנית  – רפורמת המס הצפויה בארה"ב

 המסגרת

 

 

 שלום לכולם,

 -על רפורמת המס, צוות הארה"ב חמישה חודשים לאחר פרסום הצהרת נשיא 

"Big Six פרסם אתמול את  ,הנשיא" המורכב מבכירים במפלגה הרפובליקנית ויועצי

 . מסמך המסגרת לרפורמת המס בארה"ב

 

לקיצוץ  ,בין היתר ,המסמך האמור מסמן בקווים כלליים את כיווני הרפורמה וקורא

(, שותפויות )וגופים 20% -ל 35% -משמעותי בשיעורי המס לחברות )הפחתה מ

 שקופים(, ויחידים. 

בזיכוי ילדים, ביטול מס הירושה, וביטול , גידול ליחידים הגדלת ההוצאות הסטנדרטיות

 גם הם חלק מחבילת הרפורמה. ,(AMTמס המינימום )

 

תביא לביטול הטבות מס שונות ברמת החברות התוכנית לפיה למרות האמירה 

ם יאת הרפורמה בקווים כללירטט שמכדי לממן את הרפורמה, המסמך , והיחידים

הנדרשים כדי להעביר את הרפורמה  יחסית ושופך מעט מאוד אור על דרכי המימון

 ין הגדלת הגרעון.יהחקיקה האמריקאית בענ שלא יסתור אתבאופן 

 

המסמך שנשמר בסודיות יחסית עד לימים האחרונים קורא עכשיו לעבודת חקיקה 

 מאומצת של הוועדות הרלוונטיות כדי לנסות ולהשלים את המהלך עוד השנה. 

 



 ות ומשמעותן.אנו נמשיך לעקוב ולעדכן בהתפתחוי

 

 כאן לחץ -המס לרפורמת המסגרת מסמך לקריאת

  כאן לחץ -בנושא ב"ארה Deloitte של חוזר לקריאת

 

 גמר חתימה טובה

 

 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085519, חטיבת המס טל' BMO-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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