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חוזר מיסים 19.2008
תיקוני חקיקה והסדרי מס בנושא נאמנויות
 19באוגוסט 2008
קישורים רלוונטיים

לקוחות וידידים יקרים,

דף הבית של חטיבת המס

לאחרונה פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  )165הדן בהוראות פרק

ארכיון החוזרים המקצועיים לשנת
2008

הנאמנויות ,וכן תקנות חדשות הקובעות מנגנון לייחוס הכנסות הנאמנות ומתווה
הסכם מס מוצע בנוגע לנאמנויות קיימות שהוקמו לפני ה 1 -בינואר  -2006כל
אלו נסקרים בחוזר המצורף.
יודגש ,כי המועד להגשת כל ההודעות ,הבקשות וההצהרות הנדרשות על פי
החוק ,לרבות המועד להגשת דוח בגין נאמנויות לשנות המס  2006ו,2007 -
הוא עד ליום  .31.10.08כל זאת ,חל גם לגבי נאמנויות שהוקמו לפני  1בינואר
.2006
לצפייה בחוזר המקצועי.
לפרטים ומידע נוסף:
רו"ח אלונה מירון
דירקטורית ,מיסוי בינלאומי ,חטיבת המס ,טל'03-6085540 :
עו"ד מאיר נוסבאום
מיסוי בינלאומי ,חטיבת המס ,טל'03-6085315 :
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