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חוזר מסים 14.2015
חקיקת מס מוצעת במסגרת הצעת תקציב המדינה לשנים
2016 - 2015
לקוחות וידידים יקרים,

קישורים רלבנטיים:

בימים האחרונים פרסם משרד האוצר את הצעת תקציב המדינה לשנים ,2016 – 2015
ובין ההצעות נכללו ,בין היתר ,שינויים בחקיקת המס .נדגיש כי מדובר בהצעה בלבד
שטרם עברה כלל תהליכי חקיקה ,ועל כן יתכן ויחולו בה שינויים ניכרים ,עד לגיבושה
כחוק מחייב .יחד עם זאת ,ראוי להיערך כראוי במידה והחקיקה תעבור.

דף הבית של חטיבת המס

בין היתר מוצע לתקן את הנושאים הבאים:
 דיווח בעת שימוש או הסתמכות על חוות דעת
 העברת מידע לרשות המסים באופן מקוון ,של גופים פיננסיים על לקוחותיהם
 הארכת תקופת ההתיישנות להוצאת שומות ע"י פקיד השומה
 מתן אפשרות להוצאת שומה חלקית בנושא מסוים
 הרחבת חובות הדיווח לגבי עולה חדש
 צמצום הטבת המס להפקדות לפנסיה לאוכלוסייה בעלת שיעור חסכון גבוה
 שינוי שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים והקמת קרן לתשלום דמי אבטלה לעצמאים

לצפייה בחוזר המלא  -לחצו כאן
למידע ופרטים נוספים:
רו"ח ועו"ד דני גבאי ,דירקטור ומנהל המחלקה המקצועית ,חטיבת המס,
טל'03-6085532 :
רו"ח ועו"ד זמירה יוסף ארבל ,מנהלת במחלקת מיזוגים ופיצולים בחטיבת המס,
טל'03-6085235 :

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.

לניוזלטר "רשת המס"
לארכיון חוזרים מקצועיים 2014
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