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 2018דחיית מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש ספטמבר  .א

רשות המיסים פרסמה הודעה בדבר דחיית מועדי הדיווח והתשלום  2018באוגוסט  27ביום 

 , כמפורט להלן:2018התקופתיים החלים בחודש ספטמבר 

טובה, החליט ערן יעקב, מנהל רשות המיסים, לדחות את בעקבות חגי תשרי הבאים עלינו ל

מועדי הדיווח התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, החלים בחודש ספטמבר 

 כדלהלן: 2018

המועד האחרון לדיווח ותשלום המס עפ"י הדוחות התקופתיים למקדמות מס הכנסה  (1)

 .20.9.2018 -יידחה ל 15.9.2018 -וניכויים אשר חל ב

למדווחים ולמשלמים באמצעים מקוונים באינטרנט ו/או בשע"מ, מועד הדיווח ותשלום  (2)

. מודגש, כי לגבי עוסקים/נישומים אשר ידווחו וישלמו 20.9.2018המס הינו עד ליום 

, יתווספו על קרן המס, בהתאם  לקבוע בחוק, הפרשי 20.9.2018את המס לאחר 

 .20.9.2018 הצמדה, ריבית וקנסות החל מתאריך

לגבי עוסקים החייבים בהגשת דוח תקופתי מפורט, שיש להגישו עפ"י חוק מס ערך  (3)

 .4.10.2018 -, יידחה הדיווח והתשלום עד ל23.9.2018 -מוסף עד ל

, יתווספו על קרן 4.10.2018מודגש כי עוסקים אשר ידווחו ויישלמו את המס לאחר  

 .4.10.2018ריבית וקנסות החל מתאריך  המס, בהתאם לקבוע בחוק, הפרשי הצמדה,

  - נוסףב

, רשות המיסים פרסמה הודעה בדבר דחיית מועדי הדיווח והתשלום 2018בספטמבר  2ביום 

 , כמפורט להלן:למע"מהתקופתיים 

מו על דחיית מועדי הדיווח ומנהל רשות המיסים, ערן יעקב סיכשר האוצר, משה כחלון 

, וזאת בעקבות פניות 2018באוקטובר  4-ל 2018בר התקופתיים למע"מ, החלים בספטמ

שהתקבלו מהלשכות המקצועיות ובמטרה להקל על העסקים הקטנים והבינוניים וציבור 

 המייצגים, לאור מיעוט ימי עבודה בחודש ספטמבר, בעקבות חגי תשרי.

לאור העובדה שהשינוי במועד תשלומי מע"מ צפוי להביא להסטה בגביית המס מספטמבר 

וקטובר בהיקף משמעותי של מספר מיליארדי שקלים ובכך להשפיע על הכנסות המדינה לא

תואמה ההחלטה עם אגף התקציבים,  ,ממסים בספטמבר וכן באופן זמני על היקף הגירעון

 אגף החשב הכללי ואגף הכלכלן הראשי.

לקבוע יתווספו על קרן המס, בהתאם  4.10.2018עוסקים אשר ידווחו וישלמו את המס לאחר 

 .20.9.2018בחוק, הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות החל מתאריך 

יודגש, כי לא יחול כל שינוי במועד הדיווח והתשלום של מקדמות וניכויים במס הכנסה, ואלו 

 , כפי שהודיעה הרשות קודם לכן.20.9.2018-ב ויחול
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 תזכורת –נוהל גילוי מרצון  .ב

שות המיסים פרסמה נוהל גילוי מרצון הוראת ר 2017בדצמבר  13ברצוננו להזכיר כי ביום 

וזאת על רקע הגברת המאבק בהון השחור  (2018רחבה בניוזלטר פברואר ראה השעה )

 ומאמצי רשות המיסים לחשוף את ההון הלא מדווח בישראל ובחו"ל של ישראלים.

 ,הונםמטרת הנוהל לעודד ישראלים שעברו על החוק ולא דיווחו כנדרש על כלל הכנסותיהם ו

סים המתייחסים כדין ובכך להימנע מהליכים ילשלם את המולבצע הליך של "גילוי מרצון" 

 פליליים.

שבהם יש הנחיות לביצוע  5/2018פורסמו הוראות ביצוע מס הכנסה מספר  2018במרץ  6ביום 

 (.2018הרחבה בניוזלטר מרץ ראה "גילוי מרצון" )

 ה לגילוי מרצון:נזכיר, כי ישנם שלושה מסלולים להגשת בקש

 בקשות מזוהות לגילוי מרצון. –"מסלול רגיל"  .1

 בקשות אנונימיות לבירור חבות המס מול פקיד השומה. –"מסלול אנונימי"  .2

בקשות עם סכומי הון נמוכים יחסית, ניתן לפנות בהליך מזורז  –"מסלול מקוצר"  .3

 ומקוצר.

 .31.12.2018ך ניתן להגיש בקשות ב"מסלול האנונימי" עד לתארי

"מסלול מקוצר" ניתן להגיש בקשות עד לתאריך -"מסלול רגיל" ו –לשני המסלולים הנוספים 

31.12.2019. 
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 2018 -תקנות מס הכנסה )פחת( )הוראות שעה(, התשע"ח  .ג

 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה )פחת( )הוראות שעה(,  2018בספטמבר  5ביום 

 .2018-התשע"ח

 אים לתקנות הפחת:להלן התיקונים הב

למתקן המשמש לערבול תערובת מתנול ובנזין שהותרה לשמש כדלק ברכב מנועי,  .1

תקן לא משמש לכל צורך אחר ונרכש , והמ14%נול בתערובת זו עולה על אחוז המתש

יחושב פחת בשיעור של  .31.12.2022עד ליום  1.1.2019והחל לפעול בתקופה שמיום 

20%. 

משמשים לתדלוק כלי רכב בגז טבעי בלבד, בתחנה לתדלוק כלי רכב בגז למכונה או ציוד ה .2

 ,1989-לחוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט 1'טבעי שקיבלה אישור תקינות לפי פרק ב

מבנה נרכשו והחלו הציוד או המכונה או והומבנה הנדרש לצורך קבלת אישור כאמור, 

 .20%חושב פחת בשיעור י .31.12.2026עד  1.1.2019לפעול בתקופה שמיום 

, שסיווג המשנה שלו הוא אוטובוס פרטי או אוטובוס ציבורי, M3או  M2לרכב מסוג  .3

א )ד( לתקנות התעבורה, שצויין ברישיון הרכב שלו בסוג דלק 271כאמור בתקנה 

. יחושב פחת 31.12.2023עד  1.1.2019"חשמל", והרכב נרשם לראשונה בתקופה שמיום 

 .33.33%בשיעור של 

"גטד", ושנרשם לראשונה בתקופה שמיום  –לרכב שצוין ברישיון הרכב שלו בסוג דלק  .4

 , שהוא אחד מאלה: 31.12.2023עד ליום  1.1.2019

, שסיווג המשנה שלו הוא אוטובוס פרטי או אוטובוס ציבורי M3או  M2א. רכב מסוג 

 א)ד( לתקנות התעבורה.271כאמור בתקנה 

 )א()ד( לתקנות התעבורה.271, כאמור בתקנה N3 או N2ב. רכב שסיווגו  

 . 25%יחושב פחת בשיעור   

( לתקנות התעבורה למי שהוא 2)א()225לרכב הוראת נהיגה מן הסוג המפורט בתקנה  .5

  15בעל רישיון לבית ספר לנהיגת רכב מנועי או להוראת נהיגה כמשמעותו בסעיפים 

 .33.33%, יחושב פחת בשיעור 2022עד  2019לפקודת התעבורה, בין השנים  16-ו

א)ד( לתקנות 271, שסיווג המשנה שלו הוא מונית, כאמור בתקנה Mלרכב מסוג  .6

 .33.33%, יחושב פחת בשיעור של 2022עד  2019 בין השניםהתעבורה, 

הוראת השעה קובעת גם, כי מי שזכאי לפחת לפי דין אחר בנוסף לאמור לעיל, ובכלל זה לפי 

יות, זכאי לבחור את הדין החל עליו, ובלבד שלא יהיה זכאי לפחת בשיעור התקנות העיקר

 .100%העולה על 
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 2018-תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות( )תיקון(, התשע"ח .ד

פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות(  2018בספטמבר  2ביום 

 .2018 –)תיקון(, התשע"ח 

 להלן השינוי:

( לפקודה ושילם סכומים לקרן השתלמות 2)2-( ו1)2שיש לו הכנסות לפי סעיפים יחיד 

ובעד אותו יחיד שולמו כספים בידי מעבידו לקרן השתלמות, יותרו בניכוי  ,לעצמאיים

מסכום התקרה, )לפני  4.5%הסכומים ששילם ובתנאי שסכום ההוצאות כאמור לא יעלה על 

מסכום  2.5%-תנית בהפחתת סכום השווה להשינוי התרת הסכומים בניכוי היתה מו

 התקרה(.

 .1.1.2017התיקון חל החל מיום 
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 בע"מ נ' פקיד שומה חולון 2005צ.ג.י פרסונל שירותי כ"א  14-11-8096ע"מ  .ה

יפו. פסק הדין -ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב 2018באוגוסט  20ביום 

ת לעובדיה הזרים מהווים הטבה לעובד עוסק בשאלות האם מגורים שהעמידה המערער

החייבת במס והאם ביטוח רפואי שרכשה המערערת עבור עובדיה מהווה הטבה לעובד 

 החייבת במס.

 :בית המשפט פסק כי

אין לראות בהוצאה שהוציאה המערערת לצורך העמדת מגורים לעובדים הזרים  (א)

ה, הסכומים ( לפקוד2)2שהעסיקה כטובת הנאה של העובדים כמשמעותה בסעיף 

שגבתה המערערת מהעובדים משקפים את טובת ההנאה השולית שצמחה להם מעצם 

 העמדת מקומות המגורים.

ההפרש שבין עלות מגורי העובדים לבין הסכומים שגבתה המערערת  –"סכום ההפרש" 

 מהעובדים הוא הוצאה בידי המערערת.

 על כן אין מקום לנכות מס במקור בגין סכומים אלו.

או סוג ביטוח הבריאות נקבע בחוק וסביר להניח שהסכמי הביטוח שנערכו לכל היקף  (ב)

אחד מהעובדים הזרים של המערערת תואמים את דרישות החוק. בשל כך, רכישת 

 הביטוח משרתת את טובת ורווחת העובדים הזרים שהועסקו על ידי המערערת. 

ניתן למצוא בהוצאה  לצד ההנאה שיש לעובדים מרכישת הביטוח על ידי המערערת, לא

הכרוכה ברכישת הביטוח הרפואי לעובדים תועלת שמפיקה המערערת ומכל מקום ככל 

שלמערערת יש תועלת כלשהי מרכישת הביטוח הרפואי לעובדיה, מדובר בתועלת שולית 

 לעומת ההנאה או התועלת שמפיק העובד מהביטוח הרפואי. 

הווה טובת הנאה החייבת במס מכח על כן, ההוצאה הכרוכה ברכישת ביטוח רפואי, מ

 ( לפקודה.2)2הוראות סעיף 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא: קביעת שיטת מחירי  – 11/2018חוזר מס הכנסה מספר  .ו
העברה המתאימה בפעילות הקשורה להפצה, שיווק ומכירות של קבוצה רב לאומית 

 בשוק המקומי
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא: קביעת שיטת מחירי  – 11/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו
העברה המתאימה בפעילות הקשורה להפצה, שיווק ומכירות של קבוצה רב לאומית 

 )המשך( המקומיבשוק 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא: קביעת שיטת מחירי  – 11/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו
העברה המתאימה בפעילות הקשורה להפצה, שיווק ומכירות של קבוצה רב לאומית 

 )המשך( בשוק המקומי
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא: קביעת שיטת מחירי  – 11/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו
, שיווק ומכירות של קבוצה רב לאומית העברה המתאימה בפעילות הקשורה להפצה

 )המשך( בשוק המקומי
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא: קביעת שיטת מחירי  – 11/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו
העברה המתאימה בפעילות הקשורה להפצה, שיווק ומכירות של קבוצה רב לאומית 

 )המשך( בשוק המקומי
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 155גיליון מס'  2018 ספטמבר
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

מחירי רשות המיסים, בנושא: קביעת שיטת  – 11/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו
העברה המתאימה בפעילות הקשורה להפצה, שיווק ומכירות של קבוצה רב לאומית 

 )המשך( בשוק המקומי
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא: קביעת שיטת מחירי  – 11/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו
העברה המתאימה בפעילות הקשורה להפצה, שיווק ומכירות של קבוצה רב לאומית 

 )המשך( בשוק המקומי
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא: קביעת שיטת מחירי  – 1/20181חוזר מס הכנסה מספר  . ו
העברה המתאימה בפעילות הקשורה להפצה, שיווק ומכירות של קבוצה רב לאומית 

 )המשך( בשוק המקומי
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- 14 - 

 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא: קביעת שיטת מחירי  – 11/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו
לאומית העברה המתאימה בפעילות הקשורה להפצה, שיווק ומכירות של קבוצה רב 

 )המשך( בשוק המקומי
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא: קביעת שיטת מחירי  – 11/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו
העברה המתאימה בפעילות הקשורה להפצה, שיווק ומכירות של קבוצה רב לאומית 

 )המשך( בשוק המקומי
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 ניוזלטר
 155גיליון מס'  2018 ספטמבר
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא: קביעת שיטת מחירי  – 11/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו
הקשורה להפצה, שיווק ומכירות של קבוצה רב לאומית העברה המתאימה בפעילות 

 )המשך( בשוק המקומי
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 155גיליון מס'  2018 ספטמבר
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא: קביעת שיטת מחירי  – 11/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו
העברה המתאימה בפעילות הקשורה להפצה, שיווק ומכירות של קבוצה רב לאומית 

 )המשך( בשוק המקומי
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 ניוזלטר
 155גיליון מס'  2018 ספטמבר
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

קביעת שיטת מחירי  רשות המיסים, בנושא: – 11/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו
העברה המתאימה בפעילות הקשורה להפצה, שיווק ומכירות של קבוצה רב לאומית 

 )המשך( בשוק המקומי
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 ניוזלטר
 155גיליון מס'  2018 ספטמבר
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא: מחירי העברה שיעור  – 12/2018חוזר מס הכנסה מספר  .ז
 וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא: מחירי העברה שיעור  – 12/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ז
 )המשך( וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

ברה שיעור רשות המיסים, בנושא: מחירי הע – 12/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ז
 )המשך( וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא: מחירי העברה שיעור  – 12/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ז
 )המשך( וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא: מחירי העברה שיעור  – 12/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ז
 )המשך( וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא: מחירי העברה שיעור  – 12/2018פר חוזר מס הכנסה מס . ז
 )המשך( וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

בנושא הלוואה בריבית נמוכה, יישום  רשות המיסים, 13/2018חוזר מס הכנסה  .ח
 לפקודה 185-, ו164א לפקודה לאור תיקונים 85-)י(, ו3)ט(, 3הוראות סעיפים 

 
 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 155גיליון מס'  2018 ספטמבר
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא הלוואה בריבית נמוכה, יישום  13/2018חוזר מס הכנסה  . ח
 לפקודה 185-, ו164א לפקודה לאור תיקונים 85-)י(, ו3)ט(, 3הוראות סעיפים 

 )המשך(

 

 
 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 155גיליון מס'  2018 ספטמבר
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

בנושא הלוואה בריבית נמוכה, יישום  רשות המיסים, 13/2018חוזר מס הכנסה  . ח
 לפקודה 185-, ו164א לפקודה לאור תיקונים 85-)י(, ו3)ט(, 3הוראות סעיפים 

 )המשך(
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 ניוזלטר
 155גיליון מס'  2018 ספטמבר
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא הלוואה בריבית נמוכה, יישום  13/2018חוזר מס הכנסה  . ח
 לפקודה 185-, ו164א לפקודה לאור תיקונים 85-)י(, ו3)ט(, 3הוראות סעיפים 

 )המשך(
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 ניוזלטר
 155גיליון מס'  2018 ספטמבר

 
 
 

- 29 - 

 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא הלוואה בריבית נמוכה, יישום  13/2018ה חוזר מס הכנס . ח
 לפקודה 185-, ו164א לפקודה לאור תיקונים 85-)י(, ו3)ט(, 3הוראות סעיפים 

 )המשך(
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 ניוזלטר
 155גיליון מס'  2018 ספטמבר
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא הלוואה בריבית נמוכה, יישום  13/2018חוזר מס הכנסה  . ח
 לפקודה 518-, ו164א לפקודה לאור תיקונים 85-)י(, ו3)ט(, 3הוראות סעיפים 

 )המשך(

 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 155גיליון מס'  2018 ספטמבר
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא הלוואה בריבית נמוכה, יישום  13/2018חוזר מס הכנסה  . ח
 לפקודה 185-, ו164א לפקודה לאור תיקונים 85-)י(, ו3)ט(, 3הוראות סעיפים 

 )המשך(
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 ניוזלטר
 155גיליון מס'  2018 ספטמבר
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא הלוואה בריבית נמוכה, יישום  13/2018חוזר מס הכנסה  . ח
 לפקודה 185-, ו164לאור תיקונים א לפקודה 85-)י(, ו3)ט(, 3הוראות סעיפים 

 )המשך(

 
 
 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 155גיליון מס'  2018 ספטמבר
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא הלוואה בריבית נמוכה, יישום  13/2018חוזר מס הכנסה  . ח
 לפקודה 185-, ו164א לפקודה לאור תיקונים 85-)י(, ו3)ט(, 3הוראות סעיפים 

 )המשך(
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 155גיליון מס'  2018 ספטמבר
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא הלוואה בריבית נמוכה, יישום  13/2018חוזר מס הכנסה  . ח
 לפקודה 185-, ו164א לפקודה לאור תיקונים 85-)י(, ו3(, )ט3הוראות סעיפים 

 )המשך(
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 155גיליון מס'  2018 ספטמבר
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא הלוואה בריבית נמוכה, יישום  13/2018חוזר מס הכנסה  . ח
 לפקודה 185-, ו164א לפקודה לאור תיקונים 85-)י(, ו3)ט(, 3הוראות סעיפים 

 )המשך(
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 ניוזלטר
 155גיליון מס'  2018 ספטמבר
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

ישום רשות המיסים, בנושא הלוואה בריבית נמוכה, י 13/2018חוזר מס הכנסה  . ח
 לפקודה 185-, ו164א לפקודה לאור תיקונים 85-)י(, ו3)ט(, 3הוראות סעיפים 

 )המשך(
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 ניוזלטר
 155גיליון מס'  2018 ספטמבר
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב 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 חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא הלוואה בריבית נמוכה, יישום  13/2018חוזר מס הכנסה  . ח
 לפקודה 185-, ו164א לפקודה לאור תיקונים 85-)י(, ו3)ט(, 3הוראות סעיפים 

 )המשך(
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