עידכוני חקיקה – מסים – 2016
לקט מחוק ההתעללות (התייעלות – במקור) הכלכלית ,התשע"ו ,ס"ח 30/11/2015 ,2511
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צומצמה תקרת הפטור ממס להפרשות המעסיק לגמל לעובד עד פעמיים
וחצי מהשכר הממוצע במשק ,במקום עד ארבע פעמים מקודם.
צומצמה תקרת הניכוי המותר בשל פרמיה לביטוח אובדן כושר לכדי כ-
 20%מהשכר הממוצע במשק ,במקום עד כ -שליש מקודם.
צימצום תקרת ההפרשות לגמל לניכוי מס (סע'  )47עד לפעמיים וחצי
מההכנסה המזכה ,במקום עד ארבע פעמים מקודם.
הוחלה חובת הגשת הדוחות משנת  2015באופן מקוון באמצעות כרטיס
חתימה אלקטרונית :דוח רווח הון מאושר ע"י רו"ח ,דוח שנתי של כל חבר
בני אדם ,דוח על נכסים והתחייבויות של יחיד ("הצהרת הון") דוחות
שנתיים על ניכויים ,טופס  6111ודוחות נוספים שייקבעו ,למעט פטורים
שייקבעו ,מעת שייקבעו הכללים ויינתן צו.
ניתנה סמכות לחייב בהגשת דוח מע"מ תקופתי וטפסים נוספים באופן
מקוון באמצעות כרטיס חתימה אלקטרונית ,למעט הפטורים שייקבעו,
מעת שייקבעו הכללים ויינתן צו.
ניתנה סמכות לחייב בהגשת דוח וטפסים נוספים באופן מקוון באמצעות
כרטיס חתימה אלקטרונית ,למעט פטורים שייקבעו ,מעת שייקבעו
הכללים ויינתן צו.
הוארכה תקופת ההתיישנות של שומה עצמית משלוש לארבע שנים מתום
שנת המס בה הוגש דוח שנתי.
הורחבה סמכות פקיד השומה לעריכת שומה חלקית לפי מיטב השפיטה
לאחר הגשת דוח שנתי ,לכל נושא בדוח.
הוארכה תקופת ההפחתה של הזכויות ושל נקודות הזיכוי בשל סיום
לימודים לתואר אקדמי או מקצוע בעוד  3שנים ועד .2018
תינתנה נקודות זיכוי לגבר או אישה שנישאו לבן זוג שהוא אלמנה או
לאלמן בשל ילדי בן/ת זוג.
ייחסך סך  50ש"ח לחודש שאליו ניתן לצרף סכומים מקצבת הילדים,
בחשבון נאמנות שבאחריות האוצר לטווח ארוך ,לכל ילד או ילדה עד
הגיעם לגיל  18שנים 21/שנים בתוספת מענק צמוד ,חיסכון פטור ממס
שאינו ניתן לקיזוז ,העברה ,עיקול או שיעבוד אך ניתן למשיכה בשל
מצבו/ה הרפואי.
הוחלה חובת הגשת דוח העסקה באופן מקוון כפי שיורה המוסד אחת ל6-
חודשים עבור  6חודשי העסקה( .הדוח יועבר גם למס הכנסה – ראה בשורה
הבאה)
עם קבלת תיקון  167לחוק הביטוח הלאומי (ראה בשורה קודמת) בוטלו
ההוראות המחייבות מעסיק בהגשת דוח מקוון על שכר ועובדים כל 4
חודשים ,שלא יושמו מאז תחילתם ב 2012 -ומס הכנסה הוסמך לקבל את
הדוח לביטוח לאומי האמור בשורה הקודמת.
קביעת יישובים וקריטריונים המזכים בהטבות מס לתושביהם.

-

חובת דיווח על חוות דעת (לנותן ולמקבל) להשגת יתרון מס לנישום ,או על
עמדה שיושמה בדוח שנתי הנוגדת לעמדת רשות המסים ,בהתמלא תנאים.

-

מס הכנסה

מס הכנסה,
מע"מ ,בלו,
מכס ,מס קניה

" "1984מתקרב כבר אמרנו?

-

