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חוזר 11.2016
תיקוני מס שונים:
(א) הוראות הפטור ממס לשינויי מבנה יחולו (בכפוף לרולינג) גם על שותפות
רשומה;
(ב) הרחבת חובת הגשת דוח מס שנתי על דוחות לגבי שנת המס  2016ואילך;
(ג) מיסוי מקרקעין :הוראת שעה -קיצור זמן ההחזקה בשתי דירות מגורים
שמאפשר הקלות במס רכישה לדירה יחידה ל 18 -חודשים; הכרה בדירה
יחידה גם למי שמחזיק במחצית (במקום שליש) מדירה נוספת שהתקבלה
בירושה

שלום לכולם,

קישורים רלבנטיים:

בשבוע החולף אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית מספר חוקי מס וביניהם:

חוברת תום שנת המס 2015





תיקון  221לפקודה -סעיף 103א(א) לפקודה תוקן כך שהוראות חלק ה 2לפקודה,
שעניינו שינוי מבנה ומיזוג ,יחולו גם על שותפויות רשומות שאישר מנהל רשות
המסים לעניין זה.
תיקון  223לפקודה -הורחבה חובת ההגשה של דוח שנתי במספר מקרים:
(א) נהנה בנאמנות תושב ישראל שמלאו לו  25שנים ,בדבר היותו נהנה ,אלא אם
כן הוא לא ידע שהוא נהנה ,ובלבד ששווי נכסי הנאמנות בסוף שנת המס אינו פחות
מחצי מיליון ש"ח;
(ב) יחיד הטוען שאינו תושב ישראל למרות שהתקיימה בו חזקת הימים בהגדרת
"תושב ישראל" לעניין ימי שהות מינימליים בישראל;
(ג) יחיד שהעביר במשך  12חודשים כספים אל מחוץ לישראל בסכום העולה על
חצי מיליון ש"ח;
תחולת התיקון אינה מיידית והוא יחול רק על דוח מס שנתי שיש להגישו לגבי שנת
המס  2016ואילך.

דף הבית של חטיבת המס
לניוזלטר "רשת המס"

, נקבעה הוראת שעה לחמש שנים- והוראת שעה לחוק מיסוי מקרקעין85 תיקון
 בה יקוצר זמן ההחזקה בשתי דירות מגורים בו זמנית,2016  במאי1 החל מיום
18 - חודשים ל24 -שמאפשר הקלות במס רכישה המוקנות לרכישת דירה יחידה מ
.חודשים
עוד נקבעו הקלות לעניין מס שבח ומס רכישה של הכרה בדירת מגורים יחידה למי
שמחזיק בחלק של עד מחצית מדירה נוספת שהתקבלה בירושה (במקום שליש
.)לפני התיקון
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