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חוזר 6.2016
חובת ניכוי במקור מתשלומים בעד שירותים או נכסים בשנת
המס 2016
לקוחות וידידים יקרים,

קישורים רלבנטיים:

רצ"ב חוזר לגבי חובת ניכוי במקור מתשלומים בעד שירותים או נכסים בשנת המס
 .2016החוזר מפרט ,בין היתר ,על מי חלה חובת הניכוי במקור בליווי דוגמאות
להמחשה וכיצד ניתן לבדוק את שיעורי הניכוי במקור הספציפיים של מקבלי התשלומים.

חוברת תום שנת המס 2015

לחוזר מצורפים הנספחים הבאים:
נספח א' -טבלת מחזורים לעניין קביעת החבות בניכוי מס במקור
נספח ב' -המחשת הוראות חובת ניכוי מס במקור לגבי חברה אם וחברות בנות
נספח ג' -המחשת הוראות ההקלה בחובת ניכוי מס במקור במקרה של ירידה
במחזורים
נספח ד' -הגדרות וטבלת חובת ניהול מערכת חשבונות כפולה לפי הוראות ניהול ספרים
נספח ה' -הגדרות ופירוט לגבי חובת ניהול מערכת חשבונות כפולה של מוסד
נספח ו' -חובת ניהול מערכות חשבונות כפולה  -תרשים בדיקה בדבר החבות לניכוי
מס במקור ודוגמאות

דף הבית של חטיבת המס
לניוזלטר "רשת המס"

לצפייה בחוזר המלא  -לחצו כאן
למידע ופרטים נוספים:

רו"ח ועו"ד דני גבאי ,דירקטור ,מנהל המחלקה המקצועית של חטיבת המס ,טל'03-6085532 :
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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