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חוזר מסים 25.2016
רשות המסים פרסמה את רשימת עמדותיה ועל כן
נקיטת עמדה נוגדת להן חייבת בדיווח

שלום לכולם,
סעיף 131ה .לפקודת מס הכנסה מחייב כל נישום החייב בהגשת דוח שנתי על
הכנסותיו או דוח שנתי על ניכויים ,לפרט בדוח ,או בתוך  60יום ממועד הגשת הדוח,
אם נקט "עמדה חייבת בדיווח" .חובת הדיווח חלה על עמדה הנוגדת לעמדה
שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח ,ואשר פורסמה
במקום נפרד באתר האינטרנט של הרשות.
באופן דומה נקבעה חובת דיווח גם לפי חוקי מיסוי נוספים כגון מע"מ ומכס.
הדיווח הנדרש הוא בגין עמדה הנכללת בדוח השנתי למס הכנסה ,אשר יתרון המס
(כהגדרתו בסעיף 131ד לפקודה) הנובע ממנה עולה על  5מיליון ש"ח באותה שנת
מס או על  10מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות מס לכל היותר .הדיווח על נקיטת
עמדה במסים עקיפים (מע"מ ,מכס) יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה
על  2מיליון ש"ח בשנה או  5מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים.
רשות המסים פרסמה היום ( 26בדצמבר  )2016את רשימת העמדות החייבות
בדיווח לגבי שנת  2016בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי ( 31עמדות) ,בנושא מס
ערך מוסף ( 11עמדות) ובנושא מכס ( 16עמדות).
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