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חוזר מסים 22.2015
החלת חובת דיווח על חוות דעת ונקיטה בעמדה הסותרת עמדה של
רשות המסים

לקוחות וידידים יקרים,

קישורים רלבנטיים:

ביום  30בנובמבר  2015אושר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת (טרם פורסם ברשומות)
חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) ,התשע"ו 2015-שבמסגרתו נקבע ,בין
היתר ,תיקון  215לפקודת מס הכנסה.

דף הבית של חטיבת המס

התיקון לפקודה מחיל חובת דיווח בשל שימוש בחוות דעת מסוימות כאשר שכר הטרחה
של היועץ תלוי בחסכון המס של מקבל חוות הדעת ,דיווח על "חוות דעת מדף" ודיווח על
עמדה הסותרת עמדה של רשות המסים.
ההוראות שנקבעו בתיקון יחולו לגבי חוות דעת שתינתן מיום  1בינואר  2016ואילך ,ועל
עמדה חייבת בדיווח שהובאה בדוח לשנת  2016ואילך.
במקביל ,תוקנו באופן דומה גם חוקי המסים העקיפים (מס ערך מוסף ,בלו על הדלק,
מכס ,מס קנייה).

לצפייה בחוזר המלא  -לחצו כאן
לצפייה בחוק שאושר  -לחצו כאן
למידע ופרטים נוספים:

עו"ד ורו"ח דני גבאי ,דירקטור ומנהל המחלקה המקצועית ,חטיבת המס ,טל'03-6085532 :
עו"ד ורו"ח לימור ליבוביץ-מלכא ,מחלקת מיסוי ישראלי ,חטיבת המס ,טל'03-7181709 :

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.
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