עדכון לחוזר מסים 3.02.04
רשות המסים תיקנה את הודעתה לגבי תקרת הסכום ללא ניכוי מס במקור לנותני
שירותים בחו"ל $20.,... -למשלם (ולא לכל מקבל)
לקוחות וידידים יקרים,

בהודעה מיום  52בדצמבר  5102של רשות המסים ,תוקנה ההקלה שניתנה בהודעה המקורית מיום  01בדצמבר ,5102
לגבי תקרת הסכום שניתן לשלם לנותני שירותים שניתנו ובוצעו במלואם בחו"ל ללא ניכוי מס במקור ,מסכום של $11,111
ל $521,111 -למשלם (ולא לכל מקבל ,כפי שנקבע בהודעה המקורית).

לצפייה בהודעת רשות המסים המתוקנת לחצו כאן
למידע ופרטים נוספים:
רו"ח ועו"ד דני גבאי ,דירקטור ,מנהל המחלקה המקצועית ,חטיבת המס ,טל12-1102225 :
טליה רוזנהויז ,מנהלת בכירה ,חטיבת המס ,טל12-1102200 :

ישראל
חטיבת המס

חוזר מסים 3.02.04
הגדלת הסכום ללא ניכוי מס במקור לנותני שירותים בחו"ל-
הודעת רשות המסים
 55בדצמבר5102 ,
לקוחות וידידים יקרים,

בהודעה של סמנכ"לית בכירה ברשות המסים מירי סביון מיום  01בדצמבר  5102לגבי
הארכת תוקף ההוראות שבתוספת  0להוראת ביצוע מ"ה  29/42לגבי "חברות מיוחדות"
והקלה בדבר ניכוי במקור מתשלומים לתושבי חוץ ,נקבע כדלקמן:
.0

על רקע גיבוש הוראת ביצוע חדשה ,הוארך תוקף ההוראות עד ליום  20/0/5109או

קישורים רלוונטיים:

עד לפרסום הוראת ביצוע חדשה ,כמוקדם .הארכת התוקף כפופה לעמידה בתנאים

דף הבית של חטיבת המס

הקבועים בהוראת הביצוע המקורית (לרבות תוספת  0להוראה) ועמידה בתנאים

לחוברת היערכות לתום שנת המס 3102

נוספים כמפורט בהודעה.
 .5סעיף  2.4להוראת הביצוע  29/42התיר להעביר תשלומים לתושב חוץ בלא ניכוי מס
במקור במקרה הבא" :שירותים שניתנו ובוצעו במלואם בחו"ל על ידי נותני שירותים
בחו"ל ,לרבות סוכנים ,בתנאי שהמשלם הצהיר כי המקבל או מי מטעמו לא שהה
בישראל לעניין ביצוע השירותים שבגינם שולם התשלום וסך התשלום בגין שירותים
אלה בשנת המס על ידי אותו משלם אינו עולה על ".$11,111
בהודעה נקבע כי ניתנת בזאת הקלה באופן שסך התשלום בגין שירותים אלה בשנת
המס על ידי אותו משלם אינו עולה על  $321,111לכל מקבל.

לארכיון חוזרים מקצועיים 3102
לארכיון חוזרים מקצועיים בין השנים
3112-3103

לצפייה בהודעת רשות המסים לחץ כאן
:למידע ופרטים נוספים
12-1102225 : טל, מנהל המחלקה המקצועית בחטיבת המס, דירקטור,רו"ח ועו"ד דני גבאי
12-1102200 : טל, חטיבת המס, מנהלת בכירה,טליה רוזנהויז
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