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חוזר מסים 27.2017
מסלול הצהרה על תשלומים מסוימים לתושב חוץ,
מבלי לנכות מס במקור ובלי צורך לקבל אישור של
פקיד השומה

שלום לכולם,
ביום  26בספטמבר  2017פרסמה רשות המסים הודעה על מסלול חדש של הצהרה
בדבר תשלומים מסוימים לתושב חוץ ,מבלי לנכות מס במקור ובלי צורך לקבל אישור
של פקיד השומה .ההצהרה תימסר לבנק המעביר את התשלום לתושב החוץ.
המסלול החדש יחול בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
( )1העברת התשלום הינה לתושב מדינת אמנה ולחשבון בנק במדינת אמנה.
( )2התשלום מתבצע בעבור אחד מאלה :השקעה במניות חבר בני אדם ,השקעה
בנדל"ן בחו"ל ,השקעה בנכסים אחרים בחו"ל (נכסים מוחשיים בלבד) ,מתן הלוואות
לתושב חוץ ,מתן הלוואות בעלים לחבר בני אדם.
( )3טופס  2513/2מולא על כל חלקיו.

לצפייה בהודעת רשות המסים  -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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