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עדכונים לסוף חודש ינואר 2018
לקוחות יקרים,
מצ"ב עדכונים לסוף חודש ינואר , 2018
בברכה ,
דוד בן יעקב,
רואה חשבון .

עדכונים בסכומים ושערים לשנת 2018
✔החל מתאריך ה 01.01.2018-מס הכנסה לחברות ירד מ 24%-ל. 23%-
" ✔עוסק פטור" (לשנת  - )2018עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 99,003
ש"ח.
✔קביעת תקופת הדיווח על פי מחזור העסקאות של העוסק לדיווח דו-חודשי -
למחזור עד .1,490,000
✔קביעת תקופת דיווח על פי מחזור העסקאות של העוסק לדיווח חודשי -
למחזור מעל .1,490,000
✔החל מתאריך ה( 01.12.2017-ישוקף במשכורת ינואר  )2018שכר המינימום
לעובד במשרה מלאה יעלה מ 5,000-ש"ח ל 5,300-ש"ח.
✔החל מתאריך ה( 01.12.2017-ישוקף במשכורת ינואר  )2018שכר המינימום
השעתי יעלה מ 26.88-ש"ח ל 28.49-ש"ח.

תשלום אגרה שנתית לרשם החברות
אגרה שנתית מופחתת למשלמים בחודשים ינואר-פברואר-מרץ.
למשלמים עד תאריך ה 1120 - 01.04.2018-ש"ח.
למשלמים לאחר תאריך זה  1488 -ש"ח .
בנוסף  ,ניתן לשלם את האגרה השנתית של רשם החברות בסניפי הדואר ללא
כל צורך בשובר אלא באמצעות ציון מספר חברה/שותפות בלבד.
לתשלום האגרה באתר משרד המשפטים

רשות המסים השיקה מערכת פניות חדשה לבקשת תיאום מס
רשות המסים השיקה מערכת פניות חדשה לבקשת תיאום מס באינטרנט ללא
צורך בהגעה פיזית למשרדי רשות המסים .האישורים יופקו תוך  5ימי עבודה
ותשלח הודעה למבקש כי האישורים הופקו והם ממתינים למבקש ביישום
לתיאום מס .את האישורים ניתן להדפיס ולהגיש למעסיק.
ניתן לערוך תיאום מס במערכת בגין:
נקודות זיכוי בגין ילדים ,משפחה חד הורית ובן זוג ללא הכנסות ,והכנסתך
ממשכורת/שכר עבודה אשר אינה עולה על  ₪ 297,180לשנה מכל
המעסיקים/משלמים ו/או מקצבת פרישה .
ניתן לערוך באמצעות היישום רק את תיאום המס הראשון בשנת המס ,ונדרשת
הזדהות לפני הכניסה ליישום .

למערכת תיאום המס באתר רשות המסים

הורחב הפטור מדיווח לרשות המסים למשקיעים בשוק ההון
ועדת הכספים אישרה תיקון לתקנות פקודת מס הכנסה לעניין פטור מהגשת
דוח .על פי התקנות ,הורחב הפטור בהגשת דוח למשקיעים בשוק ההון.
עד היום משקיע בשוק ההון שמחזור עסקאותיו בענף היה בגובה של 640,000
 ₪ומעלה היה חייב בהגשת דוח ,בעקבות התיקון ,עלה רף המחזור המחייב
בהגשת דוח ל.₪ 2,500,000 -
להודעה המלאה מאתר רשות המסים

הוראת שעה  :שר האוצר חתם על הצווים לביטול המכס על מוצרי
הלבשה וטקסטיל ,חשמל ,תמרוקים ,צעצועים ועוד
שר האוצר חתם על צווים לביטול המכסים על מספר רב של מוצרים במסגרת
תכנית "נטו הוזלות" .ביטול המכסים ייכנס לתוקף כבר בימים הקרובים בהוראת
שעה שתוקפה עד ל ,31.12.18 -ויכלול מוצרי ההלבשה ומוצרי טקסטיל
נבחרים ,מוצרי תאורה ,מוצרי חשמל ביתיים וחלקיהם ובהם מקררים ,מקפיאים,
תנורי חימום ובישול ,מערבלי מזון ועוד .בנוסף ,יבוטל המכס על תמרוקים
וקוסמטיקה ,צעצועים ואביזרי ספורט.
הצווים ייכנסו לתוקף עם פרסומם ברשומות.

גילוי מרצון

לקראת יישום הסכם ה -CRSלחילופי מידע אוטומטיים בין רשויות המס
ובהמשך להצלחתו של נוהל הגילוי מרצון האחרון שתקפו פג בסוף שנת ,2016
פרסמה רשות המסים "נוהל גילוי מרצון" חדש המאפשר לישראלים לגלות את
ההון הלא מדווח שלהם בישראל ובחו"ל ולהימנע מהליכים פליליים .
במסגרת נוהל הגילוי מרצון שפורסם ,המבקשים ישלמו מס כדין על כלל
הכנסותיהם כמתחייב מהגילוי ורשות המסים מתחייבת ,באישור פרקליטות
המדינה ,שלא יינקטו הליכים פליליים כנגד אותם נישומים שיעמדו בתנאי הנוהל
וישלמו את מלוא המס הנגזר מהליך הגילוי.
הנוהל החדש יהיה בתוקף עד סוף שנת  2019ובדומה לנוהל הקודם נכללו בו
גם מסלולים מקוצר ואנונימי.
לחוזר רשות המסים בנושא

ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת "חוק השוברים"
ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת "חוק השוברים" שתאפשר פריסת
תשלום חובות לגופים ציבוריים ורשויות גם בתשלום בכסף מזומן או בכרטיס
נטען .כיום ,גופים ציבוריים ורשויות מאפשרים פריסת חובות רק באמצעות
כרטיס אשראי או הוראות קבע .מטרת החוק לאפשר פריסת חובות גם בתשלום
במזומן ,על ידי הנפקת שוברי תשלום או כרטיס נטען .

רשות המסים פרסמה חוזרים מקצועיים המסדירים את
אופן המיסוי בעניין רכישה עצמית של מניות וחלוקת דיבידנדים
בהתאם לחוק החברות
רשות המסים פרסמה שני חוזרים מקצועיים המסווגים את ההכנסות לצרכי מס
במקרים של "רכישה עצמית" של מניות וחלוקת דיבידנדים שלא מרווח .הפרסום
נועד להגביר את הוודאות ואחידות הטיפול בתיקים בסוגיות אלה.
"רכישה עצמית" הינה עסקה במסגרתה חברה רוכשת את מניותיה שלה מבעלי
מניותיה ,בהקשר זה עולה השאלה כיצד לסווג את העסקה לצרכי מס? האם
מדובר בחלוקת דיבידנד או שמא בעסקת רווח הון של מכירת מניות בידי בעלי
המניות לחברה .החוזר הראשון מתייחס לסיטואציות שונות בהקשר של רכישה
עצמית של מניות ומסווג את העסקה לצורכי מס במספר מישורים .כך למשל,
במישור בעלי המניות בחברה כאשר הרכישה העצמית מתבצעת מכל בעלי
המניות באופן יחסי ,העסקה תסווג כדיווידנד לצרכי מס .במקרים אחרים,
העסקאות תסווגנה לצרכי מס כרווח הון או כדיבידנד ,לפי העניין .בנוסף ,קובע
החוזר הוראות נוספות ,בין היתר ,לעניין מחיר מקורי ,התייחסות למצבים בהם
לחברה הרוכשת קיימים רווחים פטורים ממס בהתאם להוראות חוק עידוד
השקעות הון ,מצב בו מבוצעת הרכישה העצמית של מניות באיגוד מקרקעין
ועוד .
בהתאם לחוק החברות ,תתאפשר חלוקה של דיבידנד ש"לא מרווח" שמשמעה
"הפחתת הון" .במקרה זה עולה השאלה כיצד תסווג ההכנסה לצרכי מס של

חלוקה זו? האם כדיווידנד או כעסקת רווח הון? החוזר השני מתייחס למקרים
שונים של הפחתות הון ומשמעות המס הנגזרת מהם .כך למשל ,במקרה של
חלוקה מרווחי שיערוך ,ההכנסה תסווג כדיבידנד .ואילו ,חלוקה מתוך הון מניות
ופרמיה ,תסווג ,בהתקיים תנאים מסוימים כרווח הון .
להודעה המלאה מאתר רשות המסים

רשות המסים פרסמה "מסלולים ירוקים" חדשים בנושא מיזוג
פורסמו שני "מסלולים ירוקים" חדשים לקבלת החלטת מיסוי בנושא מיזוג חברה
בת עם ולתוך חברה אם ומיזוג חברות אחיות.
חברות אשר החליטו לייעל את פעילותן העסקית ויבצעו שינוי מבנה ,ייהנו עם
השקת המסלולים הירוקים החדשים מהקלה בירוקרטית משמעותית ,על ידי
קבלת ודאות מסויית תוך ימים ספורים .
פקודת מס הכנסה מסדירה תנאים בהם שינויי מבנה בדרך של מיזוג חברות,
העברת נכסים לחברה תמורת מניות בה או פיצול חברות ,לא יחויבו במס
בהתאם להוראות הפקודה במועד שינוי המבנה אלא במועד מאוחר יותר .דחיית
מס זו ,נעשית ברשימה סגורה של מקרים ,אשר נבחרו על ידי המחוקק ,במקום
שבו מדובר בשינויי מבנה שבהם מבחינה מהותית ,לא היה מימוש כלכלי אמתי
המצדיק חיוב במס ,וזאת בשל השמירה על הבעלות הכלכלית בנכסים
המועברים .כאמור ,במקרים אלה ,החיוב במס נדחה למועד המימוש .עם פרסום
המסלולים הירוקים החדשים ,יקוצר משמעותית זמן הטיפול בבקשות של חברות
להחלטת מיסוי לפיה הן עומדות בתנאים שנקבעו בפקודה .
להודעה המלאה מאתר רשות המסים

הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן
הוועדה המשותפת לוועדת החוקה ,חוק ומשפט ולוועדת הכספים קיימה דיון
ראשון בהצעת החוק לצמצום השימוש במזומן ,התשע"ה( 2015-מ)945/
להכנתה לקריאות שנייה ושלישית .הצעת החוק המתבססת על המלצות "ועדת
לוקר" לבחינת צמצום השימוש במזומן וקובעת כי מעל לסכומים מסוימים ייאסר
על הצדדים לתת ולקבל תשלום במזומן .
על פי המוצע ,תהיינה מספר מגבלות על שימוש במזומן :מוצע לקבוע כי בכל
עסקה שערכה עולה על ( ₪ 8,000אם מדובר בעוסק) או ( ₪ 25,000אם
מדובר במי שאינו עוסק) ,ייאסר תשלום התמורה במזומן גם אם התשלום
במזומן הוא רק של חלק מהסכום .
להודעה המלאה מאתר הכנסת

תיקוני חקיקה במסגרת התכנית הכלכלית לשנת 2019
ועדת השרים לתיקוני חקיקה אישרה שורה של הצעות חוק במסגרת התכנית
הכלכלית לשנת : 2019
ביניהם בתחום המסים :
1.הארכת הוראת השעה להגדלת והשוואת נקודות זיכוי להורים עובדים בגין
ילדים כחלק מתכנית נטו משפחה.
2.הטבת מס למשרתי מילואים שזכאים לתגמול מיוחד על שירותי מילואים
פעיל -ההחלטה מעניקה הטבת מס למילואימניקים שמשרתים מעל ל 32-ימי
מילואים בשנה .משרתי מילואים ששירתו יותר מ 32-ימי מילואים בשנה קיבלו
מהצבא מענק מיוחד .בגין אותו מענק שילמו המילואימניקים עד כה מס של
 .25%כעת ,על פי החלטת שרי האוצר והביטחון יבוטל המס .
להודעה המלאה מאתר משרד האוצר
להתראות בניוזלטר הבא

