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רשות המסים הוראת שעה לעניין חלוקת דיבידנד לבעל  – 1/2017חוזר מס הכנסה  .א
 30.9.2017מניות מהותי עד ליום 

 כללי .1.א

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות  

( שפורסם ביום "חוק ההתייעלות")להלן:  2016-(, התשע"ז2018-ו 2017התקציב 

, "התיקונים"עו מספר תיקונים בפקודת מס הכנסה )להלן: נקב 29.12.2016

, בהתאמה( שמטרתם מתן כלים לרשות המסים להתמודד עם תכנוני מס "הפקודה"

שלבי החלה על חברות על ידי הימנעות -המהווים ניצול לרעה של שיטת המיסוי הדו

 .1.1.2017מחלוקת דיבידנד ותשלום מס בגינו. תחולת התיקונים הינה מיום 

על מנת לאפשר לבעלי המניות המהותיים בחברות בהן צבורים רווחים שלא חולקו עד  

למועד כניסת החוק להיערך לקראת התיקונים שחוקקו, נקבעה במסגרת חוק 

(. "הוראת השעה" ( לפקודה )להלן:3ב)-( ו2ב)125ההתייעלות הוראת שעה לעניין סעיף 

שיעור מס  30.9.2017ועד ליום  1.1.2017הוראת השעה קובעת לתקופה קצובה, מיום 

על דיבידנד, שמקורו ברווחים צבורים בידי החברה עד ליום  25%הכנסה מופחת של 

(, זאת בכפוף לתנאים ולהוראות שנקבעו בהוראת "המועד הקובע")להלן:  31.12.2016

 השעה ויפורטו בחוזר זה.

 ( לפקודה3ב)-( ו2ב)125לעניין סעיף  –הוראת השעה  .2.א

ב לפקודה קובע, בין היתר, כי שיעור המס החל על הכנסה מדיבידנד, 125ף סעי 2.1 

ואם היחיד או הנישום בחברה  25%בידי יחיד או בידי חברה משפחתית יהיה 

א הוא בעל מניות מהותי בחברה מחלקת 64משפחתית כמשמעותו בסעיף 

 .30% –הדיבידנד 

בהתאם להוראת השעה שנקבעה בחוק להתייעלות כלכלית, שיעור מס ההכנסה  2.2 

 כל( בהתקיים "הדיבידנד המוטב"לבעל מניות מהותי )להלן:  25%מדיבידנד יהא 

 (:"תנאי הזכאות"התנאים המפורטים. )להלן: 

  31.12.2016רווחים צבורים עד ליום  2.2.1  

בידי החברה המחלקת עד ליום ב' מקור הדיבידנד הינו ברווחים שנצברו    

(. לעניין זה יובהר כי רווחים צבורים בחברות 31.12.2016בטבת התשע"ז )

תושבות ישראל לא יכללו חלוקה המסווגת כהפחתת הון או רווחי שיערוך 

 אלא רווחים שחויבו במס חברות או מהכנסות פטורות ממס בלבד.

רווחים צבורים עד ליום עוד יובהר, כי מקור הדיבידנד יכול ויהא מ   

בחברות מוחזקות על ידי החברה מחלקת הדיבידנד המוטב,  31.12.2016

ובלבד שחולקו לחברה המחלקת וליחיד בעל המניות המהותי או לחברה 

 .30.9.2017המשפחתית עד ליום 
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יבידנד לבעל רשות המסים הוראת שעה לעניין חלוקת ד – 1/2017חוזר מס הכנסה  . א 
 )המשך( 30.9.2017מניות מהותי עד ליום 

 )המשך( ( לפקודה3ב)-( ו2ב)125לעניין סעיף  –הוראת השעה  . 2א. 

  מקבל הדיבידנד הינו יחיד בעל מניות מהותי או חברה משפחתית זכאית 2.2.2  

מקבל הדיבידנד הינו יחיד בעל מניות מהותי או חברה משפחתית זכאית    
א לפקודה שהנישום בה הוא בעל מניות מהותי בחברה 64כמשמעותה בסעיף 

 מחלקת הדיבידנד.

 בתקופת ההטבה החברה שילמה את הדיבידנד 2.2.3  

החברה שילמה את ההכנסה מהדיבידנד המוטב לבעל המניות המהותי בתקופה    

"תקופת בלבד )להלן:  2017בספטמבר  30ועד ליום  2017ינואר  1שמיום 
 (.ההטבה"

מובהר כי לעניין הוראת השעה בלבד, לא יראו בקיזוז ההכנסות מהדיבידנד    
מדירה שהועמדה לשימושו של בעל  המוטב כנגד אותו חלק מיתרת החובה או

המניות המהותי מקבל הדיבידנד, כהפרה של תנאי זה בהוראת השעה ויראו את 
הדיבידנד כמשולם על ידי החברה ובלבד שמקורה של יתרת החובה של בעל 

. מקום בו מקורה 1.1.2013המניות המהותי היא במשיכות מהחברה לאחר תאריך 
המהותי היא במשיכות מהחברה לפני תאריך של יתרת החובה של בעל המניות 

ישקול פקיד השומה האם יש מקום לחייב את בעל המניות בהכנסה  1.1.2013
 .2017מדיבידנד או ממשכורת לפי העניין בשנים שקדמו לשנת המס 

יודגש, כי על החברה המחלקת להעביר לפקיד השומה את ניכוי המס בגין    

 הוראות הפקודה והתקנות מכוחה.ההכנסה מהדיבידנד המוטב בהתאם ל

 ממוצע הכנסות 2.2.4  

סכום ההכנסות שיקבל בעל המניות המהותי מאת החברה המחלקת, במישרין או    
( למעט "שנות הבדיקה")להלן:  2019עד  2017מן השנים  בכל אחתבעקיפין, 

ההכנסות מדיבידנד, לא יפחת מממוצע ההכנסות שהתקבלו בידו בשנות המס 
2015  

, מאת החברה המחלקת, במישרין או בעקיפין. סוגי ההכנסות שיכללו 2016-ו
(, לא יכללו 2017-2019בבדיקה האמורה )הן בשנות הבדיקה והן בשנות המס 

 הכנסות מדיבידנד, לרבות מהדיבידנד המוטב.

יובהר, כי הבדיקה האמורה לעיל לא תבוצע לגבי השנים בהן החברה מצויה    

לגבי השנים בהן מקבל הדיבידנד המוטב חדל להיות בעל מניות בהליכי פירוק או 
 מהותי בחברה המחלקת.

תנאי זה נועד על מנת שההכנסה מהדיבידנד המוטב לא תשמש כתחליף להכנסת    
עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית ותשלומים אחרים לבעלי המניות 

 מהחברה המחלקת, במישרין או בעקיפין.
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 )המשך( ( לפקודה3ב)-( ו2ב)125לעניין סעיף  –הוראת השעה  . 2א. 

עמידה בתנאי זה תיבדק על ידי פקיד השומה לגבי כל אחת משנות הבדיקה. היה    

ולא התקיים התנאי האמור באחת משנות הבדיקה, הדבר יבוא לידי ביטוי בעת 

 בה חולק הדיבידנד המוטב. עריכת שומה לדוח שיוגש לשנת המס

הפרת תנאי זה על ידי אחד מבעלי המניות המהותיים בחברה מחלקת הדיבידנד    

לא תשלול את הזכאות לדיבידנד המוטב משאר בעלי המניות המהותיים בחברה, 

 כל עוד בעלי מניות אלו עומדים בתנאי זה ובשאר התנאים שפורטו לעיל.

 ר(.)מצ"ב דוגמאות בנספח א' לחוז   

 אי קיזוז הפסדי הון ממכירת ניירות ערך 2.2.5  

כנגד ההכנסה מדיבידנד מוטב לא קוזזו הפסדי הון ממכירת נייר ערך בשנת המס    

 ()ב(.4)א()92שבה חולק הדיבידנד המוטב בהתאם לסעיף 

 מס יסף .1.א

ב קובע כי יחיד אשר הכנסתו החייבת כהגדרתה באותו סעיף עלתה 121סעיף  3.1  

על שש מאות וארבעים אלף ש"ח, יהיה חייב במס נוסף בשיעור  2017ס בשנת המ

 (."מס יסף")להלן:  3%של 

 הדיבידנד המוטב לא ימוסה במס יסף. 3.2  

 ב.121יובהר, כי הדיבידנד המוטב לא יכלל בחישוב הכנסה חייבת לעניין סעיף  3.3  

 הנחיות לפעולה .2.א

חברה משפחתית בעלי מניות הכנסה מדיבידנד מוטב המשולמת ליחיד או  4.1 

לפקודה ובהתאם  164מהותיים חייבת בניכוי מס במקור בהתאם להוראות סעיף 

-לתקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים(, התשס"ו

 , לפי העניין.30%. היינו, הכנסה זו חייבת בניכוי מס בשיעור של 2005

בהתאם לשיעור המס המוטב  25%י המס יהא בעל מניות מהותי המבקש כי ניכו 4.2 

המצורף  805שנקבע בהוראת השעה, יצהיר כלפי החברה המחלקת, בטופס א/

לחוזר זה, כי הוא עומד בתנאי הזכאות המצוינים לעיל )להלן: כנספח ב' 

( ויצרף לטופס ההצהרה אישור כי הוא בעל תיק פעיל במס "הצהרת זכאות"

 הכנסה.
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 )המשך( הנחיות לפעולה . 2א. 

מסכום הדיבידנד המוטב לו זכאי  25%החברה המחלקת תנכה מס בשיעור של  4.3 

 בעל המניות, בהתאם להצהרתו ולחישוב אותו צירף להצהרת הזכאות.

 804חברה המחלקת דיבידנד מוטב תדווח על ניכוי המס במקור על גבי טופס  4.4 

ב 125/א ותציין כי הדיבידנד חולק בהתאם להוראת השעה לעניין סעיף 804פס וטו

 . לטפסים אלו יצורפו עותקים מהצהרות הזכאות.30.9.2017לפקודה עד ליום 

לעיל, לדאוג  4.4באחריות המשרד המקבל את הצהרת הזכאות כאמור בסעיף  4.5 

אם תיק בעל להעברת הצהרת הזכאות לתיוק בתיק בעל המניות המהותי גם 

 המניות המהותי אינו נמצא במשרד בו נמצא תיק הניכויים של החברה.

חברה המחלקת דיבידנד מוטב תנפיק לכל בעל מניות מהותי המקבל דיבידנד  4.6 

ג בו יפורט סכום הדיבידנד המוטב ששולם לו וכן 867מוטב אישור לפי טופס 

 שיעור המס שנוכה.

ידנד מוטב ידווח על ההכנסה מהדיבידנד המוטב בעל מניות מהותי המקבל דיב 4.7 

. בנוסף, יצרף בעל 2017לפקודה לשנת המס  131במסגרת הדוח השנתי לפי סעיף 

המניות המהותי עותק מהצהרת הזכאות )לרבות המסמכים שצורפו לה( ואת 

 ג בו כלולים פרטי החלוקה האמורה.867טופס 

ות להחלת שיעור מס מוטב על הכנסה נטל ההוכחה לגבי התקיימות כל תנאי הזכא 4.8 

 מדיבידנד חלה על בעל המניות המהותי מקבל הדיבידנד.

במקרים חריגים, כגון מקרים שבהם חלה ירידה משמעותית בהכנסות החברה  4.9 

כתוצאה מגורמים חיצוניים שאינם תלויים בחברה, ניתן לפנות לחטיבה 

 בתנאים שייקבעו בה. המקצועית ברשות המסים על מנת לקבל החלטת מיסוי
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 )המשך( 30.9.2017מניות מהותי עד ליום 
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 docxניוזטלר אוגוסט.

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

את שעה לעניין חלוקת דיבידנד לבעל רשות המסים הור – 1/2017חוזר מס הכנסה  . א 
 )המשך( 30.9.2017מניות מהותי עד ליום 
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 docxניוזטלר אוגוסט.

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

רשות המסים בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית  4.2017חוזר מס הכנסה מס'  .ב
 לפיצויים
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 docxניוזטלר אוגוסט.

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

רשות המסים בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית  4.2017חוזר מס הכנסה מס'  . ב 
 )המשך( לפיצויים
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 docxניוזטלר אוגוסט.

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

רשות המסים בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית  4.2017חוזר מס הכנסה מס'  . ב 
 )המשך( לפיצויים

 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 142גיליון מס'  2017אוגוסט 

 
10 

 docxניוזטלר אוגוסט.

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

ם בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית רשות המסי 4.2017חוזר מס הכנסה מס'  . ב 
 )המשך( לפיצויים
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 docxניוזטלר אוגוסט.

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

רשות המסים בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית  4.2017חוזר מס הכנסה מס'  . ב 
 )המשך( לפיצויים
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 docxניוזטלר אוגוסט.

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

רשות המסים בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית  4.2017חוזר מס הכנסה מס'  . ב 
 )המשך( לפיצויים
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 docxניוזטלר אוגוסט.

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

ות בקופה מרכזית רשות המסים בנושא: יתרות צבור 4.2017חוזר מס הכנסה מס'  . ב 
 )המשך( לפיצויים
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 docxניוזטלר אוגוסט.

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 חשבוניות פיקטיביות .ג

 הקדמה .1.ג

לפיכך מצאנו  ,קטיביותיתנו מספר פסקי דין אזרחי ופלילי בגין חשבוניות פילאחרונה נ

  .לנכון לסכם מספר אבני דרך על פי פסקי הדין

 קטיביותיסוגי החשבוניות הפ .2.ג

  רות.ישאין מאחוריה כל עסקה או שקטיבית יפחשבונית 

 קטיבית מנופחת.יחשבונית פ 

 קטיבית זרה.יחשבונית פ 

 אנו נתמקד בחשבונית פיקטיבית זרה, בה נותן השירות אינו זהה לנותן החשבונית.

 חשבונית פיקטיבית זרה .3.ג

על מקבל החשבונית להוכיח כי לא התרשל ונקט בכל האמצעים הסבירים על מנת  -

 החשבונית הוצאה כדין כמפורט להלן:לוודא כי 

עוסק המורשה המופיע הת.ז. של נותן החשבונית וזיהויו של  צילוםבקשת  (1)

 .בגוף החשבונית

יפוי כח עו"ד כי נותן חברה, ידרש חשבונית של  ומתקבלתבמידה  (2)

 ת.ז. של הבעלים של החברה. וצילום החשבונית פועל בשם החברה

 לבדיקת זכאותס הכנסה עם פרטי החשבונית פניה למשרדי מע"מ ומ (3)

 .תשומות מע"מ בניכוי

פניה לחברה באמצעות מספרי טלפון חילופיים )שלא נמסרו ע"י נותן  (4)

 החשבונית(

המנהלים וכי ו לרבות פרטי בעלי המניות ,רשם חברותמהוצאת דוח  (5)

 החברה פעילה.

של נותן  וניהול ספריםפטור מניכוי מס במקור אישורים בדבר הוצאת  (6)

 רשות המיסים.אתר מ החשבונית

 רות.יהסכם בכתב עם נותן הש (7)

 .החשבוניתתיאום פגישה במשרדי נותן  (8)

על מנת להכיר כהוצאה למס הכנסה נדרש להכין תיעוד על פי חוזר מס הכנסה  -

ראה רשות המיסים אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישות עלויות ) 2/2012

(, וזאת על מנת להוכיח כי בוצעה בפועל מכירה או שירות לרבות: חוזים, סעיף ד'

 העתקי שיקים, קבלות וכו'.

 . בכל מקרה,למספר נקודות בלבד יםומתייחס יםכללי םהינ אבני הדרךכי  ,ברצוננו להדגיש

 מחייבים. ה הם והוראות החוק, התקנות ופסקי הדין
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 docxניוזטלר אוגוסט.

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או  - רשות המסים – 3/2012חוזר מס הכנסה מס'  .ד
 דרישת עלויות
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 docxניוזטלר אוגוסט.

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או  -רשות המסים  – 3/2012חוזר מס הכנסה מס'  . ד 
 )המשך( דרישת עלויות

 

 

  

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 142גיליון מס'  2017אוגוסט 

 
17 

 docxניוזטלר אוגוסט.

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או  -רשות המסים  – 3/2012חוזר מס הכנסה מס'  . ד 
 )המשך( דרישת עלויות
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 docxניוזטלר אוגוסט.

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או  -רשות המסים  – 3/2012חוזר מס הכנסה מס'  . ד 
 )המשך( רישת עלויותד
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 docxניוזטלר אוגוסט.

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או  -רשות המסים  – 3/2012חוזר מס הכנסה מס'  . ד 
 )המשך( דרישת עלויות
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 docxניוזטלר אוגוסט.

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או  -רשות המסים  – 3/2012חוזר מס הכנסה מס'  . ד 
 )המשך( דרישת עלויות
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 docxניוזטלר אוגוסט.

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 

אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או  -רשות המסים  – 3/2012חוזר מס הכנסה מס'  . ד 
 )המשך( דרישת עלויות
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