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חוזר מסים 4.2015
תוספת להוראת ביצוע מס הכנסה  – 1/2010מיסוי נאמנויות

לקוחות וידידים יקרים,
בהמשך לחוזרי מסים  9.2014ו 34.2014 -של משרדנו בנוגע לשינויים שחלו בחבות המס ובחובות
הדיווח של נאמנויות שלפני תיקון  197לפקודת מס הכנסה (נכנס לתוקף ב )1.1.2014 -סווגו
כנאמנויות מסוג "יוצר תושב חוץ" ,ברצוננו לעדכנכם כי רשות המסים פרסמה ביום 10.3.2015
תוספת להוראת ביצוע "( 1/2010התוספת") בעניין הדיווחים בנושאי נאמנויות ואופן הטיפול
במשרדי השומה.
תוספת זו הסירה חלק משמעותי מאי הוודאות שחלה בנושאים מסוימים הקשורים בחובות הדיווח
של נאמנים ונהנים תושבי ישראל (לרבות תושבים חוזרים ועולים חדשים).
נזכירכם בקצרה כי עד ליום  30.6.2015ניתן להגיש בקשות להיכלל בהסדרי המעבר לנאמנויות
קרובים .ההסדרים רלוונטיים לנאמנויות בהן ישנה קרבה משפחתית בין היוצר-תושב החוץ לבין
הנהנים-תושבי ישראל .ההסדר מסיר את אי הוודאות הקשורה בחבות המס לגבי כספים שחולקו
לנהנים תושבי ישראל בנאמנויות שהוגדרו כ"נאמנות יוצר תושב חוץ" ,ולכאורה היו "מחוץ לרשת
המס" בישראל עובר לתיקון  197לפקודת מס הכנסה (נכנס לתוקף ב.)1.1.2014 -

קישורים רלבנטיים:

מומלץ לכל מי שהדבר רלוונטי עבורו ,לנצל את חלון הזמן הנוכחי ,ולבחון את התאמתו להסדר.

לכתבת מגזין "ערך מוסף" בנושא תכנית

לקישור לתוספת להוראת ביצוע  - 1/2010לחצו כאן
לקישור להוראת ביצוע  - 1/2010לחצו כאן
לקישור להסדר המעבר לנאמנויות  -לחצו כאן
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למידע ופרטים נוספים:
עו"ד בניה חסידים ,מנהל מחלקת מיסוי נאמנויות ,חטיבת המס ,טל'03-6085213 :
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.
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