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 19.2018חוזר מסים 
הורחב המסלול הירוק להעברת כספים לחו"ל לצורך השקעות 

 או מתן הלוואות בפטור מניכוי מס במקור

 

 

 שלום לכולם,

 

 17(, ברצוננו לעדכנכם, שביום 27.2017-ו 8.2018בהמשך לחוזרינו הקודמים )

הודיעה רשות המסים כי הרחיבה ושיפרה את השירותים במסגרת  2018באפריל 

תשלומים לחו"ל, לצורך השקעות  המסלול הירוק החדש, המאפשר ביצוע העברות של

. סוגי התשלומים בחו"ל או מתן הלוואות בחו"ל, באמצעות הצהרה בבנק בלבד

מימוש  , תוספתהחדשים שנוספו: השקעה בזכויות בשותפות, רכישת אופציות

 .רו"ח המשולמת במימוש אופציות והחזר קרן הלוואה ע"י חברה באישור

  

במטרה להקל על תושבי ישראל המשקיעים בנכסים והלוואות בחו"ל, רשות המסים 

באמצעות טופס לא מכבר, את העברת תשלומים בפטור מניכוי מס במקור  אפשרה

הבנק או באופן מקוון במערכת למלא בסניף  אותו אפשר 2513/2הצהרה מספר 

 כעתהמסים לצורך קבלת האישור.  הבנקאית, וזאת ללא צורך להגעה למשרדי רשות

מדינות האמנה אליהן מתבצע  התווספו תשלומים חדשים וכן הורחבה רשימת

 .התשלום

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2018/8_2018.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2017/27_2017.pdf


התשלומים החדשים, נוספו לאלו שאושרו, כאמור לפני מספר חודשים, שכללו: 

אדם, השקעה בנדל"ן בחו"ל, השקעה בנכסים אחרים  במניות חבר בני השקעה

ומתן הלוואות בעלים  בלבד(, מתן הלוואות לתושב חוץ בחו"ל )נכסים מוחשיים

 דם. לחבר בני א

 

 לחצו כאן – 2513/2לצפייה בטופס ההצהרה 
 

  לחצו כאן - 2018באפריל  17לצפייה בהודעה מיום 
 

  לחצו כאן - 2018בינואר  29לצפייה בהודעה מיום 
 

 לחצו כאן - 2017בספטמבר  26לצפייה בהודעה מיום 

  

 למידע ופרטים נוספים:

 , Deloitteלחברות,  חלקת מיסוי הפרט ושירותים נלוויםמנהלת מ, רוזנהויז טליה

  03-6085581טל': 

 ,Deloitteלחברות,  סוי הפרט ושירותים נלוויםמחלקת מי, יעל ג'רסי

  03-6085352טל': 

 
אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת החוזר אלא להסב 

 בו.את תשומת לבך לאמור 

 כל הזכויות שמורות.© 
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