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חוזר מסים 36.2017
רפורמת המס בארה"ב – לשון החוק אושרה –
עוברים להצבעות בקונגרס

שלום לכולם,
בסוף השבוע פרסמה הוועדה המשותפת לבית הנבחרים ולסנאט את הגרסה
המאוחדת לגבי רפורמת המס בארה"ב ,במסגרת החוק הנקרא Tax Cuts and
) .Jobs Act (TCJAפרסום הדוח המשותף מהווה עוד צעד משמעותי לקראת אישור
הרפורמה שנראה עכשיו וודאי מתמיד.
הדוח המשותף ולשון החוק הכלולה בו הינם התוצאה של חיבור של שתי הצעות החוק
כפי שפורסמו בבתי הנבחרים לגבי רפורמת המס ,כאשר החוק צפוי לעבור להצבעות
בהמשך השבוע .הדוח כולל את לשון החוק ,סיכום החוק ותחשיב תקציבי ראשוני.
ככלל כמובן הצעת החוק שפורסמה ממשיכה את המתווה שפורסם על ידי בתי
הנבחרים והיא כוללת ,בין היתר( :א) קיצוץ משמעותי בשיעורי המס לחברות (הפחתה
מ 35%-ל ,)21%-שותפויות (וגופים שקופים) ,ויחידים (ב) הגדלת ההוצאות
הסטנדרטיות( ,ג) הגבלת הוצאת ריבית( ,ד) מעבר לשיטת מס טריטוריאלית
ובהתאמה מיסוי חד פעמי של כלל הנכסים המוחזקים על ידי חברות בנות של חברות
אמריקאיות.
מספר נקודות מעניינות לשים לב אליהם:
שיעור מס חברות  -הורדה ל  21%החל מיום 1.1.2018

( – בוטלAMT( מס מינימום על חברות
. לאחר מכןEBIT- ומה2021  עדEBITDA- מה30% – מגבלת הוצאות ריבית
.הוצאות שלא יוכרו בשנה ספציפית ייעברו לשנים הבאות
- יוכלו להיות מנוצלים רק קדימה עד ל2017 ניצול הפסדים – הפסדים שיוצרו אחרי
. מההכנסה החייבת של החברה80%
מיסוי בינלאומי – כצפוי הנוסח המאוחד מעביר את ארצות הברית לשיטת מיסוי
 המיסוי החד פעמי על נכסים המוחזקים בחו"ל יהיה בשיעור של.טריטוריאלית
 לעניין מיסוי התשלומים לחברות. לנכסים שאינם נזילים8%- לנכסים נזילים ו15.5%
 בהתאם לגישה האמורה חלק.קשורות זרות התקבלה הגישה של הסנאט
- ל2019  בין השנים10%- ב,2018  בשנת5%-מהתשלומים לחברות זרות ימוסו ב
.12.5%  ולאחר מכן בשיעור,2025
מיסוי יחידים – במסגרת התיקון המוצע יכללו מספר רב של שינויים הנוגעים למיסוי
.2025  אשר יחולו עד וכולל שנת,היחיד
, להבין את היקף השפעתה, יש להיערך לקראתה,עכשיו משכיוון הרפורמה ברור
.ולבחון האם יש לשקול שינויים בצורת הפעילות בארה"ב
בימים הקרובים נעביר ניתוח מעמיק יותר של הרפורמה וההשפעה הצפויה על חברות
.ויחידים ישראליים הפועלים בארה"ב
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