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 8.2018חוזר מסים 
הנחיות רשות המסים לאיגוד הבנקים בנוגע לניכוי 

 מס במקור בגין העברות לחו"ל 

 

 

 שלום לכולם,

 

פרסמה רשות המסים הודעה על מסלול חדש של  2017בספטמבר  26ביום כזכור, 

במקור ובלי צורך לקבל מס מבלי לנכות , לתושב חוץהצהרה בדבר תשלומים מסוימים 

 ר של פקיד השומה. ההצהרה תימסר לבנק המעביר את התשלום לתושב החוץ. אישו

 

 בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:חל המסלול החדש 

 .( העברת התשלום הינה לתושב מדינת אמנה ולחשבון בנק במדינת אמנה1)

השקעה במניות חבר בני אדם, השקעה ( התשלום מתבצע בעבור אחד מאלה: 2)

בנדל"ן בחו"ל, השקעה בנכסים אחרים בחו"ל )נכסים מוחשיים בלבד(, מתן הלוואות 

 לתושב חוץ, מתן הלוואות בעלים לחבר בני אדם.

 מולא על כל חלקיו. 2513/2( טופס 3)

 

נאמר כי אל סגן נשיא לשכת רו"ח,  של רשות המסים 2018בינואר  29במכתב מיום 

הרשות הנחתה את איגוד הבנקים בנוגע לניכוי מס במקור בגין העברות לחו"ל 

 , וביניהם:במספר מקרים

 שהתשלום  לא ינוכה מס במקור בגין החזר קרן הלוואה אם צורף אישור מרו"ח

 אכן מהווה תשלום בגין החזר קרן הלוואה.



 ום באינטרנט, אם המעביר יצהיר כי התשלום אי ניכוי במקור בגין הוצאות פרס

בעת העברת תשלומים בגין "החזקת תוכנה", "פיתוח  הינו בגין פרסום בחו"ל

 פקיד השומה.אישור " יש לפנות לתוכנה" ו/או "שירותים המבוצעים באינטרנט

  ,ניתן לנכות מס במקור על תשלומי ריבית למוסדות כספיים ממדינות אמנה

באמנה, רק אם יש אישור מפורט בו קיימת מגבלת מועד תוקף בהתאם לשיעורים 

 לאישור.

  כאשר אין אפשרות למעביר לזהות את הגורם שאליו מועברים הכספים, עליו

לתת הצהרה מי הגוף המועבר חברה או ישות אחרת, אחרת יש לנכות מס 
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 לחצו כאן - 2018בינואר  29לצפייה בהודעה מיום 

 לחצו כאן - 2017בספטמבר  26מיום  הבהודעלצפייה 
  

 למידע ופרטים נוספים:

 , לחברותמחלקת מיסוי הפרט ושירותים נלווים מנהלת , רוזנהויז טליה

 03-6085581טל': 

 מחלקת מיסוי הפרט ושירותים נלווים לחברות,, 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 

  תשומת לבך לאמור בו.את 

 כל הזכויות שמורות.© 
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