ישראל
חטיבת המס

חוזר מסים 25.2012
שינויים בטופס  150של רשות המסים
בדבר "הצהרה על החזקה בחבר בני אדם
תושב חוץ"
 24ביוני2012 ,

לקוחות וידידים יקרים,
לאחרונה עדכנה רשות המיסים את טופס  ,150הנלווה לדו"ח המס השנתי ,בדבר הצהרה על החזקה
בחבר בני אדם תושב חוץ .במסגרת עדכון הטופס הורחבו דרישות הדיווח לתושבי ישראל המחזיקים
בחבר בני אדם תושב חוץ .הרקע לפרסום עדכון טופס  150הוא להרחיב את המידע הקיים בידי

קישורים רלוונטיים:

רשויות המסים אודות החזקות של תושבי ישראל בחברות בחו"ל ,ובמטרה לאכוף את משטרי המס

לכתבה בנושא – "חדשנות פורצת
במגזר הציבורי"

שליטה וניהול מישראל).

דף הבית של חטיבת המס

האנטי תיכנ וניים הקבועים בפקודת מס הכנסה בישראל ("חברה נשלטת זרה"" ,חברת משלח יד",
אחד השינויים המרכזיים שנעשו במסגרת עדכון הטופס ,הינו הדרישה לדווח על החזקות בחבר בני
אדם תושב חוץ בין במישרין ובין בעקיפין ,בעוד שעד היום ,היו קיימות גישות לפיהן דרישת הדיווח
בטופס חלה רק בגין חברות המוחזקות במישרין .כעת במסגרת עדכון הטופס הורחבה והובהרה

חוזרים מקצועיים 2012 -
לארכיון חוזרים מקצועיים בין השנים
2011-2005

חובת הדיווח גם על החזקות בחברות זרות בעקיפין .במסגרת הטופס המעודכן ,התווספו קטגוריות
ושורות דיווח חדשות שיש למלא .מאחר ,שהטופס המעודכן אינו מיועד לשנת מס מסוימת ,הרי שיש
להגישו לגבי כל דוחות המס המוגשים החל ממועד פרסומו באתר רשות המסים ביום  13במאי .2012
לנוחיותכם ,מצ"ב טופס  150המעודכן ,כאשר השינויים לעומת הגרסה הקודמת מודגשים בצהוב.

לחוזר המלא לחץ כאן
לעיון בטופס  150המעודכן (לרבות שינויים מסומנים) לחץ כאן
למידע ופרטים נוספים:
רו"ח אלונה מירון ,שותפה ומנהלת מחלקת ליווי עסקאות ,חטיבת המס ,טל03-6085540 :
רו"ח (עו"ד) אלי ביבי ,מנהל בכיר במחלקה למיסוי בינלאומי ,חטיבת המס ,טל03-6085358 :
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