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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים לותיכםשא על להשיב נשמח
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד עמיד למסירת נועדו אלו מבזקים

 דיווח על חשבונות בנק לרשויות המס .א

יישום תקן את תקנות מס הכנסה ) ועדת הכספים של הכנסת אישרה 2019בינואר  1ביום 

 .2019-(, התשע"ט אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים

ומהוות את השלב השני  CRS - Common Reporting Standardתקנות אלה מבוססות על תקן 

ת לחילופי מידע והאחרון בדרך להטמעה בדין הפנימי של ההתחייבויות הבינלאומיו

  התקן הבינלאומי. לאימוץואוטומטיים שישראל לקחה על עצמה 

, התקן עוסק באיסוף מידע על OECDפותח ע"י  CRS - Common Reporting Standardתקן 

ידי מוסדות פיננסיים אודות חשבונות פיננסיים של תושבים זרים והעברתו לרשויות המס של 

 על בסיס שנתי.  מדינות התושבות של בעלי החשבון

המידע אודות החשבונות הזרים כאמור לעיל יועבר באמצעות מערכת ממוחשבת ויכלול מידע 

 אודות יתרות, הכנסות ופרטים אודות בעלי החשבון.

משמעות הדברים היא, שתושבי ישראל המחזיקים בחשבונות בנק בחו"ל ולא דיווחו על 

המסים כנגדם, ובמקביל תושבים בחו"ל חשבונות אלו עלולים להיחשף להליכים של רשות 

המחזיקים חשבונות מחוץ לארץ תושבותם כולל בישראל עלולים להיחשף לרשויות המיסוי 

 במדינות תושבותם.

 .31.12.2019להזכירכם, גילוי מרצון ניתן לבצע עד ליום 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 איתרניתי טראבל בע"מ נ' מנהל מע"מ ירושלים 16-03-66728מ "ע .ב

ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים שעסק בשאלה האם  2019 בינואר 8ביום 

תשלום עבור כניסה לאתרים על ידי תיירים, הנכלל במסגרת חבילת תיור, חייב במס ערך 

 מוסף בשיעור אפס או בשיעור רגיל.

 –בית המשפט המחוזי קבע כי 

נף התיירות. קובע בין ( לחוק מע"מ המכיל שיעור מע"מ אפס על עסקאות בע8)א() 30סעיף 

היתר כי שיעור מע"מ אפס יחול על "הסעת סיור של תייר ברכב מנועי פרטי או באוטובוס וכן 

הספקת ארוחות לתייר בידי המסיע אגב הסעה כאמור באוטובוס, בין אם הוא מספקן 

"מתן שירות לתייר בידי מי שבתמורה, או שלא בתמורה אך  –במישרין ובין בעקיפין" ועל 

 –ך קבע, נותן שירות משירותי סוכנות נסיעות כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, תשל"ו דר

1976." 

המחלוקת הראשונה בין הצדדים שעמדה להכרעה היא האם המונח "הסעת סיור" המופיע 

 ( לחוק מע"מ כאמור לעיל, כולל גם כניסה לאתרים. 8)א()30בסעיף 

להסיע תיירים הלוך ושוב ברחבי ישראל השופט מגיע למסקנה שמטרת הסעת הסיור אינה 

ללא תכלית. מטרת הסיור היא לבקר באתרים שונים בארץ. לחלק מהאתרים אלה כניסה 

חופשית ללא תשלום ולחלקם הכניסה כרוכה בתשלום. אם רצה המחוקק לקבוע הקלה 

מסויית בצורת מע"מ בשיעור אפס על כניסת תיירים לאתרים בתשלום, היה מייחד לכך 

פיסקה נפרדת ועצמאית. פיסקה עצמאית מסוג זה, הייתה מעניקה את ההקלה  בחוק

המסויית לכל התיירים המגיעים לאתרים. מדוע להעניק הקלה מיוחדת לתיירים המשתתפים 

בהסעת סיור ולשלול אותה הקלה מכל שאר התיירים? תוצאה זו אינה עולה בקנה אחד עם 

זקה כי תכלית החקיקה היא להגשים ערך יסוד התכלית האובייקטיבית של החוק. הכוללת ח

 כמו שוויון ולא לפגוע בו.

()ב( לחוק מע"מ, אינה 8)א()30המסקנה העולה היא כי הסעת סיור של תייר כאמור בסעיף 

 כוללת כניסה לאתרים אגב הסעת סיור.

המחלוקת השנייה בין הצדדים שעמדה להכרעה היא האם "כניסה לאתרים" הינה אחד 

 ( כאמור לעיל.8)א()30ם הניתנים לתייר בידי סוכנות נסיעות בהתאם לסעיף מהשירותי

השופט קובע כי כוונת ההוראה הנ"ל היא לקבוע חבות מע"מ בשיעור אפס למתן שירות 

לתייר ממי שנותן את אחד )או יותר( מהשירותים המוגדרים כ"שירותי סוכנות נסיעות" 

ו הוא "ארגון ומכירה של סיור לישראל". נעניינבחוק שירותי תיירות. השירות שבו מדובר ב

 ההקלה המסויית ניתנה אפוא למתן שירות לתייר של ארגון ומכירת סיור לישראל. 

על כן, המסקנה העולה היא כי מע"מ בשיעור אפס יחול על השירות שמקבל התייר מן הגוף 

 המארגן )סוכנות נסיעות( ולא על תשלום עבור כניסה לאתרים.

 ור לעיל, הערעור נדחה.לאור האמ
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

חוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות  .ג
 2019חסדים, התשע"ט 

פורסם ברשומות חוק חדש להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא  2019בינואר  13ביום 

 .2019-ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, התשע"ט

וך שלוש וחצי שנים מיום פרסומו ונקבע כי השר, באישור ועדת החוק יכנס לתוקפו בת

הכספים של הכנסת רשאי לדחות בצו, את המועד האמור אם מצא כי הדחייה דרושה לשם 

 היערכות ליישום הוראות חוק זה.

 מי שיפר את הוראות החוק צפוי לעיצומים כספיים ואף למאסר בפועל.

להלן  –את פעילות המוסדות לגמילות חסדים  חוק זה פורסם לאחר מאבק ממושך ויסדיר

גמ"חים, כמוסד פיננסי למתן שירותי פיקדון ואשראי ללא ריבית המקבל רישיון פעילות מצד 

 המדינה ונתון לפיקוחה.

החוק בין היתר קובע כי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון יפקח על הגמ"חים ויעניק 

על מצב של שליטת אדם במוסד לגמילת חסדים להם רישיונות לעיסוקם, מטיל הגבלות 

שהוא תאגיד. וקובע כי מוסד לגמילות חסדים ושהיקף פעילותו עולה על מיליון ש"ח, צריך 

חמישה ל מגביל את הסכוםמסך הפיקדונות, אולם  5%לדאוג להון עצמי מזערי בסך של 

 מיליון ש"ח. 

מס הכנסה, חוק הבנקאות )רישוי(, בסופו, החוק עורך שינויים הרלוונטיים לחיקוק בפקודת 

ובחוק לצמצום השימוש במזומן,  2000 –, חוק איסור הלבנת הון, התש"ס 1981 -התשמ"א 

 .2018 -התשע"ח 
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 עליית מדרגה באכיפת אירועי אבטחת מידע חמורים .ד

 2018במאי  8אשר נכנסו לתוקף ביום  2017תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז 

גורם, ציבורי ופרטי כאחד, המשתמש במאגר מידע בו הוא מנהל מידע אישי.  מחייבות כל

 מאגר.של ההתקנות קובעות סטנדרטים חדשים ומעודכנים בנוגע לאבטחת המידע 

התקנות קובעות בין היתר כי במצב של אירוע אבטחה חמור. על בעל מאגר המידע לדווח על 

 וקטנת הפרטיות לרבות הצעדים שנכך באופן מידי לרשם מאגרי המידע שברשות להגנ

 בעקבות האירוע.

 "אירוע אבטחה חמור" מוגדר בתקנות ככל אחד מאלה:

אירוע שנעשה בו שימוש במידע מן המאגר,  –במאגר מידע שחלה עליו רמת אבטחה גבוהה  .1

 בלא הרשאה או בחריגה מהרשאה או שנעשתה פגיעה בשלמות המידע.

ה בו שימוש בחלק מהותי מן אירוע שנעש –ינונית רמת אבטחה ב במאגר מידע שחלה עליו .2

המאגר, בלא הרשאה או בחריגה מהרשאה או שנעשתה פגיעה בשלמות המידע לגבי חלק 

 מהותי מן המאגר. 

מדיניות בנוגע לקבלת דיווח אירוע אבטחה  2018במאי  1בעקבות זאת, פרסמה הרשות ביום 

 חמור.

ח וח על אירוע אבטחה חמור הנדרש מכפרסום המדיניות התבצע לאחר שנמצא כי דוו

התקנות עשוי להיתפס, כמאיים בקרב בעלי מאגרים הכפופים לחובה זו וחוששים כי דיווח 

ת מסודרת ולרשות עשוי לחשוף אותם לתביעות ופעולות אכיפה מצד הרשות. על כן, מדיני

ת הדיווח המתייחסת לאופן הטיפול בדיווחים ולשיקול הדעת באכיפה, תסייע בהטמעת חוב

 במשק ובנוסף במסגרת המדיניות הוחלט על תקופת מעבר ליישום התקנות.

שעות  24המדיניות קובעת כי על הדיווח במקרה של אירוע אבטחה חמור להתבצע תוך 

שעות מאותו מועד, הדיווח יתבצע  72-ממועד גילויו של האירוע ובכל מקרה לא יאוחר מ

 אתר האינטרנט של הרשות.באמצעות טופס דיווח מקוון המפורסם ב

אמת את המידע באמצעות נציג הרשות ולאחר מכן תקבע תדיווח וההרשות תבחן את פרטי 

הרשות את חומרת האירוע. בהתאם לסיווג חומרת האירוע תקבע הרשות את המשך הטיפול 

הנחיה להמשך מעקב אחר הטיפול באירוע, הנחיות לתיקון ליקויים, פיקוח או  –באירוע 

קביעה כי המפוקח הפר את הוראות החוק ו/או התקנות ובמקרים המתאימים הטלת  חקירה,

 סנקציות.

 בנוסף לאמור לעיל, המדיניות קובעת אכיפה הדרגתית המתחלקת לשלושה שלבים:

ובתקופה זו  2018בדצמבר  31ועד ליום  2018במאי  8מיום  –תקופת הטמעה ראשונית  .א

לתיקון ליקויים בלבד, במקרים של ממצאים בעקבות דיווח תתבצע אכיפה של הנחיה 

חריגים הרשות תקבע הפרה תוך הימנעות מפרסומה. ואילו במקרה של אי דיווח תקבע 

 הפרה ופרסומה )כולל פרסום אי הדיווח( התלייה או ביטול רישום המאגר.
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 )המשך( עליית מדרגה באכיפת אירועי אבטחת מידע חמורים . ד 

. בתקופה זו בעקבות דיווח 2019ביוני  30ועד ליום  2019בינואר  1מיום  -תקופת הביניים  .ב

במקרים קלים תתבצע אכיפה של הנחיה לתיקון ליקויים, ביתר המקרים תקבע הפרה 

הדיווח(, התליה או ביטול  יכולל פרסום אובמקרה של אי דיווח תקבע הפרה ופרסומה )

 רישום במאגר. 

בתקופה זו יקבע תוצר אכיפתי רגיל על פי  ,ואילך 2019ביולי  1מיום  -יישום מלא  .ג

 במקרה של אי דיווח יתבצע אף התליה או ביטול רישום מהמאגר. ,מדיניות הרשות

ליית מדרגה באכיפת הרשות להגנת הפרטיות  פרסמה הודעה על ע 2019בינואר  28ביום 

 -אירועי אבטחת מידע חמורים הקובעת כי 

עם תום תקופת ההטמעה הראשונית של תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע( והחל מינואר 

תחילת תקופת הביניים, תוחמר מדיניות האכיפה במקרים של אבטחת מידע חמורים.  - 2019

ע חמור ולא הועלו ל אירוע אבטחת מידעד עתה, במצבים בהם דווח לרשות להגנת הפרטיות ע

הרשות הסתפקה בהנחיה של תיקון הליקויים שנמצאו. אולם כעת, החל ממצאים חריגים, 

הרשות תקבע הפרה של חוק הגנת הפרטיות  ,למעט מקרים קלים ,2019בינואר  1מיום 

יקול ותקנותיו ותפרסם אותה, ובמקרים חמורים ומקרים של אי דיווח יפעלו בהתאם כולל ש

 של התליית הגוף או ביטול רישומו של מאגר המידע של הגוף מפר החוק.
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  ניוזלטרניוזלטר

 160גיליון מס'  2019פברואר 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

אישורי ניכוי מס במקור  –רשות המיסים  – 2/2019הוראות ביצוע מס הכנסה מס'  .ה
 2019ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

אישורי ניכוי מס במקור  –רשות המיסים  – 2/2019הוראות ביצוע מס הכנסה מס'  . ה 
 )המשך( 2019ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

אישורי ניכוי מס במקור  –רשות המיסים  – 2/2019הוראות ביצוע מס הכנסה מס'  . ה 
 )המשך( 2019ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

אישורי ניכוי מס במקור  –רשות המיסים  – 2/2019הוראות ביצוע מס הכנסה מס'  . ה 
 ()המשך( 2019ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

אישורי ניכוי מס במקור  –רשות המיסים  – 2/2019ביצוע מס הכנסה מס'  הוראות . ה 
 )המשך( 2019ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

אישורי ניכוי מס במקור  –רשות המיסים  – 2/2019הוראות ביצוע מס הכנסה מס'  . ה 
 ()המשך( 2019ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

אישורי ניכוי מס במקור  –רשות המיסים  – 2/2019מס הכנסה מס'  הוראות ביצוע . ה 
 ()המשך( 2019ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

אישורי ניכוי מס במקור  –רשות המיסים  – 2/2019הוראות ביצוע מס הכנסה מס'  . ה 
 )המשך( 2019ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 

 
 
 

 
 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר

 160גיליון מס'  2019פברואר 

 

 
 
 

- 14 - 

 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

אישורי ניכוי מס במקור  –רשות המיסים  – 2/2019נסה מס' הוראות ביצוע מס הכ . ה 
 )המשך( 2019ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

אישורי ניכוי מס במקור  –רשות המיסים  – 2/2019הוראות ביצוע מס הכנסה מס'  . ה 
 )המשך( 2019ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

אישורי ניכוי מס במקור  –רשות המיסים  – 2/2019' הוראות ביצוע מס הכנסה מס . ה 
 )המשך( 2019ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

אישורי ניכוי מס במקור  –רשות המיסים  – 2/2019הוראות ביצוע מס הכנסה מס'  . ה 
 )המשך( 2019ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

אישורי ניכוי מס במקור  –רשות המיסים  – 192/20הוראות ביצוע מס הכנסה מס'  . ה 
 )המשך( 2019ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

אישורי ניכוי מס במקור  –רשות המיסים  – 2/2019הוראות ביצוע מס הכנסה מס'   .ה 
 )המשך( 2019ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

אישורי ניכוי מס במקור  –שות המיסים ר – 2/2019הוראות ביצוע מס הכנסה מס'  . ה 
 )המשך( 2019ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

אישורי ניכוי מס במקור  –רשות המיסים  – 2/2019הוראות ביצוע מס הכנסה מס'  . ה 
 )המשך( 2019ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

אישורי ניכוי מס במקור  –יסים רשות המ – 2/2019הוראות ביצוע מס הכנסה מס'  . ה 
 )המשך( 2019ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

אישורי ניכוי מס במקור  –רשות המיסים  – 2/2019הוראות ביצוע מס הכנסה מס'  . ה 
 )המשך( 2019ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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  ניוזלטרניוזלטר

 160גיליון מס'  2019פברואר 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

אישורי ניכוי מס במקור  –רשות המיסים  – 2/2019הוראות ביצוע מס הכנסה מס'  . ה 
 )המשך( 2019ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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 160גיליון מס'  2019פברואר 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

אישורי ניכוי מס במקור  –רשות המיסים  – 2/2019הוראות ביצוע מס הכנסה מס'  . ה 
 )המשך( 2019ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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 160גיליון מס'  2019פברואר 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

י ניכוי מס במקור אישור –רשות המיסים  – 2/2019הוראות ביצוע מס הכנסה מס'  . ה 
 )המשך( 2019ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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 160גיליון מס'  2019פברואר 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

אישורי ניכוי מס במקור  –רשות המיסים  – 2/2019הוראות ביצוע מס הכנסה מס'  . ה 
 )המשך( 2019ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 

  

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר

 160גיליון מס'  2019פברואר 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

י מס במקור אישורי ניכו –רשות המיסים  – 2/2019הוראות ביצוע מס הכנסה מס'  . ה 
 )המשך( 2019ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 

 

 
  

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il
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 160גיליון מס'  2019פברואר 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

אישורי ניכוי מס במקור  –רשות המיסים  – 2/2019הוראות ביצוע מס הכנסה מס'  . ה 
 )המשך( 2019ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא: הקלות בתחום המיסוי  - 21/2018חוזר מס הכנסה מספר  .ו
 ות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוחלהשקעות בחבר
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 160גיליון מס'  2019פברואר 

 

 
 
 

- 31 - 

 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

י רשות המיסים, בנושא: הקלות בתחום המיסו - 21/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו 
 )המשך( להשקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא: הקלות בתחום המיסוי  - 21/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו 
 )המשך( להשקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא: הקלות בתחום המיסוי  - 21/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו 
 )המשך( ות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוחלהשקעות בחבר
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא: הקלות בתחום המיסוי  - 21/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו 
 )המשך( להשקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, בנושא: הקלות בתחום המיסוי  - 21/2018חוזר מס הכנסה מספר  . ו 
 )המשך( ועלות בתחום המחקר והפיתוחלהשקעות בחברות ציבוריות הפ
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין עדכון  - 1/2019ת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר הורא .ז
 מס רכישה ותקנות
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין  - 1/2019הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר  . ז 
 )המשך( ותקנות מס רכישה
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין  - 1/2019הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר  . ז 
 )המשך( ותקנות מס רכישה
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 לפקודת מס הכנסה 11סעיף  – 2019הטבות מס לישובים בשנת  .ח
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 )המשך( נסהלפקודת מס הכ 11סעיף  – 2019הטבות מס לישובים בשנת  . ח 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 )המשך( לפקודת מס הכנסה 11סעיף  – 2019הטבות מס לישובים בשנת  . ח 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 )המשך( לפקודת מס הכנסה 11סעיף  – 2019הטבות מס לישובים בשנת  . ח 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.cpa@rhcparh לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 )המשך( לפקודת מס הכנסה 11סעיף  – 2019הטבות מס לישובים בשנת  . ח 
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