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חוזר מסים 3.2017
דיווחים ותשלומים לרשויות המס עד ליום  30בינואר 2017

שלום לכולם,
להזכירכם ,עד ליום  30בינואר  ,2017יש להגיש דיווחים ומקדמות לרשות המסים לגבי
הנושאים הבאים:
 .1דיווח ותשלום מקדמה חצי שנתית בשל רווח מניירות ערך סחירים.
 .2תשלום מקדמה בשל השכרת דירות מגורים במסלול מס מופחת בשיעור .10%
 .3הודעה על בחירה בהחלת התקנות הדולריות בשנת המס .2017
 .4תשלומים ע"ח שנת המס החולפת ( )2016בפטור מלא מריבית והפרשי הצמדה
עד ( 31.1.17ובפטור חלקי עד .)31.3.2017
 .5הוראה מיוחדת לשנת המס  - 2017הודעה על חזרה מבחירה להיחשב כחברה
משפחתית בשנת המס  2017עד ליום  31בינואר .2017

לחוזר המלא – לחצו כאן
למידע ופרטים נוספים:
רו"ח ועו"ד דני גבאי ,דירקטור ,מנהל המחלקה המקצועית ,חטיבת המס,
טל'03-6085532 :
אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה ,שכן אין מטרת
החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.
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