מאי 2017

עדכונים מהרשויות
לקוחות יקרים,
מצ"ב עדכונים לחודש מאי .
בברכה ,
דוד בן יעקב ,
רואה חשבון.

הממשלה אישרה את תכנית משרד האוצר להשוואה והגדלת נקודות זיכוי
להורים כחלק מתכנית 'נטו משפחה'
הממשלה אישרה את תכנית הגדלת נקודות הזיכוי הניתנות להורים לילדים צעירים ,זאת כחלק מתכנית 'נטו
משפחה '.
מטרת התכנית הינה להשוות ולהגדיל את נקודות הזיכוי להורים עובדים בגין ילדים קטנים עד גיל .6
כיום  ,גברים זכאים לנקודות זיכוי בעבור ילד מיום הולדתו עד גיל  4שנים .נשים זכאיות לנקודות זיכוי מיום
הלידה ועד גיל  6שנים .כעת  ,נקודות הזיכוי הניתנות להורים שיש להם ילדים עד גיל  6יוגדלו ויושוו בין הגבר
לאישה .שני בני הזוג יהיו זכאים ל 1.5-נקודות זיכוי בשנת המס בה נולד הילד ,ול 2.5-נקודות מגיל שנה עד
לשנת המס בה ימלאו לילד .6
שווי נקודת זיכוי =  215ש"ח בחודש.
כדי שהתוכנית תיכנס לתוקפה עליה לעבור את תהליך החקיקה הכנסת.
למצגת המלאה מאתר משרד האוצר

התמונה מתוך עלון תכנית נטו משפחה שהתפרסם באתר משרד האוצר .

ביטול מס הקניה על טלפונים סלולריים
כחלק מתכנית "נטו משפחה" פורסמה הוראת שעה המבטלת את מס הקניה על:
1.טלפונים סלולריים
2.מצברים חשמליים לטלפונים סלולריים (סוללה)
3.כרטיסים חכמים( כרטיס )SIM
תוקפה של הוראת השעה  :מתאריך ה 20.04.2017-עד תאריך ה.31.12.2018-
להודעה המלאה מאתר רשות המסים

נוהל פיקדון למסתננים
מצ"ב נוהל פיקדון למסתננים  -נוהל הפקדת כספי הפיקדון לחשבון הבנק של עובד מסתנן על ידי מעסיקו .אופן
תשלום הפקדון עם יציאתו של העובד המסתנן מישראל או במקרה של פטירה.
למסמך המלא מתוך אתר השירותים והמידע הממשלתי

תזכורת  :מיסוי חברות הארנק אושר במסגרת חוק ההסדרים
במסגרת חוק ההסדרים אושר הפרק העוסק במיסוי 'חברות הארנק' .רווחים של חברה שיש לה בעל שליטה
יחיד  /בעלי שליטה מועטים שהכנסותיה מופקים מעבודה או פעילות של יחיד תמוסה כהכנסה מיגיעה אישית.
בנוסף ימוסו כל הנכסים של אותה חברה.
להודעה המלאה מאתר הכנסת

תזכורת להוראת שעה  :הקטנת שיעור המס למשיכת דיבידנד לתקופה מוגבלת מ  30%ל
25%
על פי הוראת שעה  :החל מיום  01.01.2017עד  30.09.2017יוקטן שיעור המס על משיכת דיבידנדים מ
 30%ל .25%
לרפורמת המס בחוק ההסדרים

תזכורת  :מיסוי משיכת כספים מחברה אושר במסגרת חוק ההסדרים
משיכות כספים המבוצעות על ידי בעלי המניות מהחברות שבבעלותם יחויבו בתום השנה שלאחר השנה בה
נמשכו ,כהכנסה חייבת במס של משיכת דיבידנד או שכר.
לרפורמת המס בחוק ההסדרים

נדחה מועד הדיווח לרשות המסים על פי חוק מיסוי ריבוי נכסים
נדחה מועד הדיווח לרשות המסים על פי חוק מיסוי ריבוי נכסים מתאריך ה 31.03.2017-לתאריך ה-
 .30.06.2017עד למועד זה יהיה על בעלי שלוש דירות ומעלה להגיש הצהרה לרשות המסים עם פירוט
נכסיהם.
לאחרונה הוגשה עתירה לבג"צ בנושא מס זה .
ב 9-למאי יתקיים בבג"צ דיון בנושא .
להודעה המלאה של רשות המיסים

להתראות בניוזלטר הבא

