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חוזר 214201.
.3אי החלת תקני ה IFRS -בקביעת ההכנסה החייבת במס
גם בשנות המס  4134ו4131 -
 .4תקופת שומה מיוחדת תתאפשר גם לחברות המוחזקות
בעקיפין ע"י תושבי חוץ
לקוחות וידידים יקרים,
ביום  11/2/4132פורסמו תיקונים מס'  414ו 411 -לפקודת מס הכנסה בשני הנושאים
הבאים:
 41אי החלת תקני ה IFRS -בקביעת ההכנסה החייבת במס גם בשנות המס
 2012ו2013 -
סעיף 72א לפקודת מס הכנסה קובע הוראת שעה ,לפיה בקביעת ההכנסה החייבת
לגבי שנות המס  4112עד  4133לא יחול תקן חשבונאות מס'  42שקבע המוסד
הישראלי לתקינה בחשבונאות (הדן בעריכת דוחות כספיים לפי תקני דיווח בינלאומיים-
 ,)IFRSאף אם הוחל בדוחות הכספיים לגבי אותן שנות מס.
בכוונת רשות המסים ליזום חקיקה נרחבת לטיפול בהשלכות תקני ה IFRS -על קביעת
ההכנסה החייבת במס ואף פורסם בעבר תזכיר חוק בנושא .מאחר שהליך החקיקה
טרם הסתיים ,הוארכה תקופת הוראת השעה של אי החלת תקני ה IFRS -על
ההכנסה החייבת גם לגבי שנות המס  2012ו42013-
42

תקופת שומה מיוחדת תתאפשר גם לחברות המוחזקות בעקיפין ע"י תושבי
חוץ

סעיף (2א)( )2לפקודה אפשר עד כה תקופת שומה מיוחדת לחברה ש 13% -לפחות
מהון מניותיה ומכוח ההצבעה מוחזקים בידי חברה תושבת חוץ שמניות שלה נסחרות

קישורים רלבנטיים:
לכתבת מגזין 'ערך מוסף'" :חדשנות במגזר הציבורי"

בבורסה מחוץ לישראל ,או חברה שהזכות לקבל  13%לפחות מרווחיה היא בידי חברת

דף הבית של חטיבת המס

תושבת חוץ כאמור.
התיקון קובע כי ההוראות יחולו גם על החזקה בעקיפין ע"י חברה תושבת חוץ כאמור.

לניוזלטר "רשת המס"

לצפייה בתיקונים מס'  202ו – 203 -לחצו כאן
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 שכן אין,או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה/אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
.מטרת החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו
.© כל הזכויות שמורות
Home | Security | Legal | Privacy

Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Brightman Almagor Zohar
1 Azrieli Center
Tel Aviv 67021
P.O.B. 16593, Tel Aviv 61164
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
© 2014 Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Unsubscribe

.

