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  2017בינואר,  10

  
  

  שלום רב,
  
  

את רשימת ה"עמדות החייבות  לאחרונהלהביא לידיעתכם כי רשות המיסים פרסמה  ברצוננו

המוגשים עליהן נישומים יהיו מחויבים לתת גילוי בדוחות המס שלהם, החל מדוחות  בדיווח"

  .2016לשנת המס 
  
 

 -ד ו  131הכנסה, התווספו לפקודה סעיפים לפקודת מס  215במסגרת תיקון מספר נזכיר כי 
  ה: 131

  
  

ד עוסק בחובת גילוי אודות חוות דעת שנתקבלו בידי נישומים, בהתקיים  131סעיף  •
חה בגינה מותנה ב"יתרון המס" מדובר בחוות דעת אשר שכר הטר( מספר תנאים

או שחוות הדעת היא בגדר "תכנון מדף", כמשמעו  למקבל חוות הדעת; רוצשייו

 .)בסעיף
 
 

 50ה לפקודה מסמיך את רשות המיסים לפרסם, מדי שנה, רשימה של  135סעיף  •
רשאית רשות המיסים לפרסם עד  2016-2017בשנים (חייבות בדיווח"  "עמדות

; על פי הוראות הסעיף, על כל נישום החייב בהגשת )בדיווח" "עמדות חייבות 100

, לפרט בדו"ח המוגש על ידו )להלןחריגים, כמפורט  בכפוף למספר(דוח מס שנתי 
המנהל בטופס". מטרת הסעיף הינה  האם "נקט עמדה חייבת בדיווח, כפי שיקבע

על ידי חיוב נישומים  להגביר את חובות הדיווח והגילוי החלות על נישומים, וזאת

בקנה אחד  לתת ביאור בדוח המס המוגש על ידם בסיטואציות בהן הדו"ח אינו עולה

ן כי "עמדה ירשמיות של רשות המיסים בנושאים שיפורסמו. יצויעם העמדות ה

  ה על פי שני תנאים מצטברים: 135בדיווח", מוגדרת בסעיף  חייבת
 

היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה  .1

 הדו"ח.  מוגש
 

 ₪יליון מ 10באותה שנת מס או על ₪ מיליון  5יתרון המס הנובע ממנה עולה על  .2
  מהלך ארבע שנות מס.ב    

  
 

כמשמעות (ה אינן חלות על "מוסד ציבורי"  135כן יצוין כי חובות הדיווח מכוח סעיף  •

לפקודה. כמו כן, חובות הדיווח הנ"ל חלות רק על נישומים ) 2(9בסעיף  המונח

או שהכנסתם מרווחי  ,₪מיליון  3עולה על  )למעט רווחי הון( שהכנסתם בשנת המס
 .₪ מיליון 1.5הון בשנת המס עולה על 
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, אולם רק  2016ה הנ"ל התווסף לפקודת מס הכנסה כבר בתחילת שנת  135סעיף  •
דיווח: מדובר בשלוש רשות המיסים את רשימת העמדות החייבות ב כעת פרסמה

, יבנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאוממתייחסת לעמדות  האחת .רשימות שונות
 .והשלישית לעמדות בנושא מכס השנייה לעמדות בנושא מס ערך מוסף

  
  רשות המיסים: באתרשלושת הרשימות כפי שפורסמו קישור למצ"ב 

https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/AmadotDivuah.aspx  
 

  
  
  
  
  
  

 בברכה,
 

 סרנגה ושות'
 רואי   חשבון

 
 
 


