ישראל | חטיבת המס |  4בדצמבר 2017

חוזר מסים 33.2017
רפורמת המס בארה"ב – הסנאט אישר את החוק,
עוברים לשלב הבא

שלום לכולם,
בסוף השבוע אישר הסנאט את גרסתו לגבי רפורמת המס בארה"ב ,במסגרת החוק
הנקרא ) .Tax Cuts and Jobs Act (TCJAאישור החוק מהווה אבן דרך משמעותית
ביותר לקראת אישור רפורמת מס מקיפה בארה"ב.
כעת ,משהחוק אושר על ידי שני בתי הקונגרס (בית הנבחרים והסנאט) – כל אחד
בנוסחו שלו  -החוק עובר לתהליך רשמי של איחוד ) (reconciliationשלאחריו
תתקיים הצבעה נוספת בשני הבתים ולאחר מכן יוגש החוק לאישור הנשיא .יצוין כי
למרות שקיים דמיון רב בין שני החוקים ,עדיין ישנה עבודת איחוד מורכבת הנוגעת
לנושאים שונים של החוק ,לרבות שנת היישום של ההפחתה במס חברות וכן
היבטי מיסוי בינלאומי.

 כי החוק שאושר על ידי הסנאט ממשיך את הקו שהתווה, ניתן לומר,באופן כללי
מסמך המסגרת שפורסם בשלהי ספטמבר וכן את החוק שאושר על ידי בית הנבחרים
35% - (א) קיצוץ משמעותי בשיעורי המס לחברות (הפחתה מ: בין היתר,והוא כולל
) (ג, ויחידים (ב) הגדלת ההוצאות הסטנדרטיות,) שותפויות (וגופים שקופים,)20% -ל
 (ד) מעבר לשיטת מס טריטוריאלית ובהתאמה מיסוי חד פעמי,הגבלת הוצאת ריבית
.של כלל הנכסים המוחזקים על ידי חברות בנות של חברות אמריקאיות
 החוק של הסנאט כולל גם מספר שינויים משמעותיים מהחוק של בית,יחד עם זאת
 (ב) אי ביטול מס2019  (א) דחית הפחתת מס חברות לשנת: ביניהם,הנבחרים
) (ג) שיטת מיסוי התשלומים המשולמים על ידי חברותAMT( המינימום על חברות
.אמריקאיות לחברות קשורות זרות
בנקודת זמן זו (תחילת דצמבר) כאשר נראה כי החוק מתקדם לקראת אישור – וייתכן
: חשוב לשים לב לנקודות הבאות- מאוד עוד השנה
 חישוב מיסים נדחים – רפורמת המס על השינויים הרבים הכלולים בה מחייבת
 חישוב שיכול להיות מורכב לאור הנושאים,חישוב מחדש של המיסים הנדחים
 לאור.השונים הצפויים להשתנות וכן שנת התחולה שאיננה שווה בכל השינויים
 חברות צריכות לבחון את הסיטואציה לאור הכללים,לוחות הזמנים הקצרים
.) ולהיערך בהתאםUS GAAP /IFRS( הרלוונטיים לגביהן
 השפעה על מיסוי הפעילות בארה"ב של חברות ישראליות – בנקודה זו קיים
עדיין הבדל משמעותי בין שני החוקים וצריך לשים לב לנוסח החוק שיתקבל
.במסגרת הליך האיחוד ומשמעותו על פעילות כאמור
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