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תיקוני מס במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות 

 2016-ו 2015התקציב 

 

 

 ,יקרים וידידיםלקוחות 

 

)טרם פורסם ברשומות( אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית  2015בנובמבר  19ביום 

 2015)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב את חוק ההתייעלות הכלכלית 

בנוסף, בחקיקת המס.  שינויים היתר, בין נכללו,, אשר במסגרתו 2015 (, התשע"ו2016-ו

אישרה הכנסת באותו יום בקריאה שניה ושלישית את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה 

חילופי מידע לפי  אשר במסגרתו נכללו הוראות המאפשרות 2015-(, התשע"ו207)מס' 

 לאומי.-הסכם בין

 

 :לעיל התיקונים בשני שנכללו הנושאיםעיקרי 

 הארכת תקופת ההתיישנות להוצאת שומות ע"י פקיד השומה 

 מתן אפשרות להוצאת שומה חלקית בנושא מסוים 

  צמצום הטבת המס להפקדות לפנסיה למי שהכנסתו עולה על פי שתיים וחצי

 ש"ח לחודש( 24,000 -מההכנסה הממוצעת במשק )כ

  מי שנישא לאלמן או לאלמנהלנקודות זיכוי בגין ילדים 

  בדצמבר  31הוראת השעה המצמצמת את נקודות זיכוי לאקדמאיים הוארכה עד ליום

2018 

  במקום חישוב לינארי בשל מכירת קרקעות ע"י  25%הוראת שעה למס שבח של

 יחידים המיועדות לבניית דירות מגורים

 הקנסות על פיגור בהגשתם הקטנתגשת דיווחים באופן אלקטרוני והרחבת חובת ה 

  הגשת דיווח מקוון של מעסיק למוסד לביטוח לאומי 

 המסים לרשות לאומי לביטוח מהמוסד מידע החלפת 

 טבע משאבי מיסוי 

  הקלות ברישום קרקעות ביישובי מיעוטים ללא צורך בקבלת אישורים משלטונות

 מיסוי מקרקעין 

 לאומי ולא רק מכח אמנות למניעת כפל מס-לפי הסכם בין חילופי מידע 

  כאן צולח -לצפייה בחוזר המלא 
 

 למידע ופרטים נוספים:

   
 קישורים רלבנטיים:     

 

 דף הבית של חטיבת המס

 לניוזלטר "רשת המס"
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  דירקטור ומנהל המחלקה המקצועית, חטיבת המס, ,דני גבאי עו"דו רו"ח

 03-6085532 טל':

 , מנהלת במחלקת מיזוגים ופיצולים בחטיבת המס רו"ח ועו"ד זמירה יוסף ארבל,

 03-6085235טל': 

 

 

 אין שכן מתאימה, מקצועית עצה לקבל מבלי כלשהו שימוש בו לעשות או/ו זה חוזר תוכן על להסתמך אין

 בו. לאמור לבך תשומת את להסב אלא החוזר מטרת

 כל הזכויות שמורות.© 
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