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ישראל

חוזר מסים 2.2017
תיקוני מיסוי במסגרת חוק ההסדרים לשנים  2017ו2018 -

שלום לכולם,
ביום  29בדצמבר  2016פורסמו שני חוקים הנלווים לחוק התקציב (המכונים" :חוק
ההסדרים") ,הכוללים תיקונים לחוקים רבים ובהם גם חוקי מס שונים:
 חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017
ו ,)2018 -התשע"ז – .2016
 חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות
התקציב  2017ו ,)2018 -התשע"ז .2016 -
החוזר המלא מביא את תמצית תיקוני המיסוי ,אשר כוללים את הנושאים הבאים:
מספר
הסעיף

הנושא

1

תמצית

2

חוק עידוד השקעות הון -הפחתת שיעור המס באזור א' בגין
הכנסות ממפעל מועדף ל( 7.5% -במקום  ,)9%מסלולים חדשים
למפעל מועדף טכנולוגי ,מפעל מועדף טכנולוגי מיוחד ,הורדת רף
הכניסה למסלול של מפעל מועדף מיוחד ,שינויים בהגדרות של
מונחים בחוק

3

הורדת שיעור מס החברות ל 24% -החל מיום  1.1.2017ול23% -
החל מיום 1.1.2018

4

שינוי בשיעורי המס ליחידים ,הגדלת מס היסף ל 3% -והורדת
הסף לתשלומו החל מהכנסה חייבת שנתית של  640,000ש"ח

5

מיסוי חברת מעטים ובעל מניות מהותי בה( :א) מיסוי משיכת
כספים או שימוש בנכסים ע"י בעל מניות מהותי; (ב) מיסוי "חברות
ארנק" -ההכנסה החייבת של חברת מעטים ,הנובעת מפעילות של
יחיד שהוא בעל מניות מהותי בה תיחשב כהכנסתו של היחיד; (ג)
מתן סמכות לראות ברווחים שלא חולקו כאילו חולקו (ד) הוראת
שעה לחלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי בתקופה שמיום 1.1.17
עד  30.9.17בשיעור מס מופחת של  25%כולל מס יסף

6

מס ריבוי דירות -מס של  1%משווי של החזקת דירה שלישית
ומעלה ליחיד שהוא בעלים של מספר דירות מגורים ששיעור
הבעלות שלו בהן הוא  249%או יותר

7

חיסכון וסיוע לעצמאים -הגברת הפרוגרסיביות בדמי הביטוח
הלאומי לגבי אוכלוסיית העצמאים ,החלת חובת הפרשה לחיסכון
פנסיוני ומתן אפשרות למשוך חלק מהסכום הצבור במצבי אבטלה.
תיקון לפקודת מס הכנסה ,חוק פיקוח על שירותים פיננסיים וחוק
הביטוח הלאומי

8

הפקדות של המעסיק לפיצויי פיטורים על משכורות הגבוהות מ-
 32,000ש"ח ייחשבו להכנסה של העובד במועד ההפקדה

9

העלאת שיעור המס על הימורים ל 35% -במקום 30%

10

הגדלת הזיכוי לנקודת זיכוי שלמה ליחיד שסיים לימודי מקצוע
בהיקף שעות לימוד הזהה ל 1,700 -שעות לימוד הנהוגות במוסד
להשכלה גבוהה

11

שינוי במיסוי חברי קיבוץ מתחדש ,לרבות מעמדם לעניין הביטוח
הלאומי

12

תיקון לחוק מיסוי מקרקעין -רישום נכס בטאבו יתאפשר במקרים
שבהם החשש מאי-תשלום המס נמוך ,גם לפני שהסתיים הטיפול
בתיק בידי רשות המסים; קיצור מועדים הקבועים בחוק בנוגע
לטיפול משרדי מיסוי מקרקעין בדיווחים ולהמצאת אישורי מס,
קיצור מועד הדיווח על מכירה או רכישה של זכות במקרקעין ל30 -
ימים
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