
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

הקלה לתושבי ישראל המשקיעים בנכסים בחו"ל
סעיף 170 לפקודת מס הכנסה קובע, כי כל המשלם לתושב חוץ הכנסה חייבת, חייב

 
לנכות מס במקור מאותה הכנסה בשיעור הרלוונטי למקבל התשלום (יחיד/חברה).

 
 

עמדת רשות המסים היא, שהחובה לנכות את המס חלה הן על המשלם והן על הבנק
מעוניינים שלא  הבנקים,  נקטו  זו,  עמדה  בסיס  על  התשלומים.   מבוצעים  באמצעותו 
לקחת על עצמם את האחריות לבחינת מהות התשלום, בעמדה מרחיבה לפיה דרשו
של מצומצם  מספר  (למעט  לחו"ל  כספים  העברת  כל  עבור  במקור  מס  ניכוי  אישורי 
במקרים כלל.  הכנסה  מהווה  אינו  כי התשלום  ברור  בו  מקום  אף  מפורשים),  חריגים 
אלה נדרשו המשלם או מקבל התשלום לפנות באופן פרטני לרשות המסים, לתאר את

 
נסיבות התשלום ולקבל פטור ספציפי בגין ההעברה לחו"ל.

 
 

מדיניות זו גרמה לקשיים ניכרים בעת העברת כספים לחו"ל ועיכובים בביצוע תשלומים
להקלע מנת שלא  על  לחו"ל  להעברת התשלום  מראש  הערכות  חייבה  יוצא  וכפועל 

 
להפרת מחויבויות חוזיות.

 
 

 
ב-26/9/2017 פרסמה רשות המסים נוהל חדש המצמצם את הדרישה הרחבה.

 
 

במקור מס  מניכוי  בפטור  לחו"ל  תשלומים  העברת  תתאפשר  החדש  הנוהל  לפי 

 
בהתקיים כל התנאים הבאים:

 
א. ההעברה היא לתושב מדינת אמנה ולחשבון בנק במדינת אמנה.

 
ב. טופס ההצהרה המצ"ב מולא במלואו ונשמר ע"י הבנק.

בחו"ל, השקעה  בנדל"ן  חברה, השקעה  במניות  עבור השקעה  מתבצע  התשלום  ג. 

 
בנכסים מוחשיים בחו"ל, מתן הלוואה לתושב חוץ ומתן הלוואת בעלים לחברה.

 
ויחסוך הבנקאית),  במערכת  מקוון  באופן  (או  הבנק  בסניף  ימולא  ההצהרה  טופס 
כאמור את הצורך לפנות למשרדי רשות המסים לצורך קבלת אישור ספציפי להעברה

 
כאמור.

 
 

נוהל חדש זה צפוי להקל משמעותית על ביצוע עסקאות הכרוכות בהעברות תשלומים
לחו"ל.

פרטי קשר 

http://app.activetrail.com/ShowCampaign.aspx
https://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_260917_2.aspx
https://cdn-media.web-view.net/i/axteeushww/__________.pdf


אלדר בן-רובי, שותף

 
מוביל מחלקת המסים

 
Eldarb@meitar.com | 03-6103615

 
מאיר אקוניס, שותף

 
מחלקת מסים

 
Makunis@meitar.com | 03-6103186

 
שאול גרוסמן, שותף

 
מחלקת מסים

 
Sgrossman@meitar.com | 03-6103199

 
קרן שטרית, שותפה

 
מחלקת מסים

 
Kerens@meitar.com | 03-6103890
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הסר | דווח כספאם

למידע נוסף אודות מחלקת המסים במשרדנו, לחץ כאן

מטרת המזכר הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מס. המזכר אינו מהווה יעוץ משפטי ועל
כן אין ליישם את האמור בו מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים לכך במשרדנו.

להצטרפות לעדכוני לקוחות לחץ כאן
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