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4.2019חוזר מסים   
 או שירותים בעד מתשלומים במקור ניכוי חובת

  2019 המס בשנת נכסים

 

 שלום לכולם,

 רצ"ב חוזר לגבי חובת ניכוי במקור מתשלומים בעד שירותים או נכסים בשנת המס

חובת הניכוי במקור בליווי דוגמאות החוזר מפרט, בין היתר, על מי חלה  .2019

להמחשה וכיצד ניתן לבדוק את שיעורי הניכוי במקור הספציפיים של מקבלי 

 התשלומים.

 

 :לחוזר מצורפים הנספחים הבאים

 טבלת מחזורים לעניין קביעת החבות בניכוי מס במקור. -נספח א' 

 וחברות בנות.המחשת הוראות חובת ניכוי מס במקור לגבי חברה אם  -נספח ב' 

 של  המחשת הוראות ההקלה בחובת ניכוי מס במקור במקרה -נספח ג' 

 ירידה במחזורים.

 חשבונות כפולה לפי הוראות  הגדרות וטבלת חובת ניהול מערכת -נספח ד'

 ספרים. ניהול

 הגדרות ופירוט לגבי חובת ניהול מערכת חשבונות כפולה של מוסד. -נספח ה' 

תרשים בדיקה בדבר החבות לניכוי  -מערכות חשבונות כפולה  חובת ניהול -נספח ו' 

 מס במקור ודוגמאות.
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 למידע ופרטים נוספים:

, Deloitteחטיבת המס,  ,דירקטור, מנהל המחלקה המקצועית, רו"ח ועו"ד דני גבאי

 03-6085532טל': 
 

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

 החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 

 

    
 

 

www.deloitte.co.il 

 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and 

their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not 

provide services to clients.  Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.    

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected 

network of member firms in 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they 

need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 286,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. 

Brightman Almagor Zohar & Co. (Deloitte Israel) is the member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited in Israel. Deloitte Israel is one of Israel’s leading     

professional services firms, providing a wide range of world-class audit, tax, consulting, financial advisory and trust services. Through  120 partners and 

directors and approximately 1200 employees the firm serves domestic and international clients, public institutions and promising fast-growth companies whose 

shares are traded on the Israeli, US and European capital markets.  

 

© 2019 Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

 

 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2019/full_circular/4.2019.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2019/full_circular/4.2019.pdf
mailto:dgabbay@deloitte.co.il
https://www2.deloitte.com/il/en.html
https://www2.deloitte.com/il/en/legal/about-deloitte1.html
https://www.linkedin.com/company/deloitte-brightman-almagor-zohar?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.facebook.com/deloitteisrael/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/DeloitteIsrael
https://www2.deloitte.com/il/en/footerlinks/contact-us.html?icid=bottom_contact-us

