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חוזר מסים 17.2016
הבנקים נוקטים עמדה מחמירה – הכפפת תשלומים
בגין הוצאות פרסום לתושבי חוץ לחובת ניכוי מס
במקור

לינקים רלוונטיים:
דף הבית של חטיבת המס
לניוזלטר "רשת המס"
לארכיון חוזרים מקצועיים 2016

שלום לכולם,
חוזר רשות המסים בנושא הכלכלה הדיגיטאלית שפורסם לאחרונה הרחיב את
היריעה והביא לחוסר וודאות אודות האופן בו מס הכנסה רואה תשלומים אשר בעבר
זכו לפטור במסגרת הוראת ביצוע  .34/93על רקע חוסר הוודאות זו ,נראה כי מספר
בנקים בישראל החליטו להקדים תרופה למכה ולאמץ גישה מחמירה בכל הקשור
לתשלומים בגין שירותי פרסום המועברים באמצעותם לתושבי חוץ .על מנת להעביר
את התשלום לתושב החוץ ,נדרש המשלם להמציא אישור מרשות המסים על פטור
מניכוי במקור ,אחרת ינוכה במקור מס בשיעור  25%מהתשלום.
נוכח זאת ,ובהתחשב במורכבות הסוגיות המצויות בלב חוזר הכלכלה הדיגיטאלית,
אנו ממליצים כי חברות אשר נדרשות להמציא אישור פטור מניכוי מס במקור מרשות
המסים ייצרו קשר עם יועצי מיסוי בינלאומי על מנת לטפל בנושא.

לצפייה בחוזר המלא  -לחצו כאן
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 שכן אין מטרת,או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה/אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
.החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו
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