ישראל | חטיבת המס |  27באפריל 2017

חוזר מסים 16.2017
רפורמת המס הצפויה בארה"ב – קריאת כיוון

שלום לכולם,
הנשיא טראמפ מסמן כיוון בנוגע לרפורמת המס המדוברת של ארה"ב.
במסמך של עמוד אחד ,שכותרתו "קיצוץ מיסוי יחידים וחברות הגדול ביותר
בהיסטוריה של ארה"ב" ,מטווה הנשיא כיוון ברור לרפורמת המס ולוקח פיקוד על
הובלת המהלך מול הציבור ובתי הנבחרים .המסמך המתומצת שברובו חוזר על
עיקרי התוכנית של הנשיא מתקופת קמפיין הבחירות כולל ,בין השאר ,הפחתה
משמעותית של שיעורי המס לחברות וגופים שקופים לשיעור של  ,15%הפחתה של
שיעורי המס ליחידים ,ביטול מס הירושה ומיסוי חד פעמי על חברות המחזיקות נכסים
במדינות זרות.
בנוסף המסמך כולל גם הצהרה על הפיכת שיטת המס לשיטת מס טריטוריאלית –
נקודה שלא הייתה במצע הבחירות ,והוא איננו כולל אמירה לגבי Border
( Adjustmentהתאמת הגבולות) המוצע על ידי הקונגרס.
כאמור המסמך הינו תמציתי ביותר ,אולם הנשיא מסמן כאן מטרה ברורה ושולח את
נציגיו לעבוד קשה מול הציבור ובתי הנבחרים ולהכין תוכנית מלאה שתוכל לעבור את
כל שלבי החקיקה עוד השנה.
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