
 2016 –מסים  –עידכוני חקיקה 

 30/11/2015  ,2511ס"ח  ,, התשע"והכלכלית במקור( –)התייעלות קט מחוק ההתעללות ל

עובד עד פעמיים ללגמל מעסיק המס להפרשות מ פטורתקרת הה מומצצ - 209תיקון  מס הכנסה
 .מקודם במקום עד ארבע פעמים ,במשק השכר הממוצעמוחצי 

 -ככדי בדן כושר לבשל פרמיה לביטוח אותקרת הניכוי המותר צומצמה  -
 מקודם. שליש -כעד , במקום במשק מהשכר הממוצע 20%

עד לפעמיים וחצי ( 47)סע'  ניכוי מסלפרשות לגמל הצימצום תקרת ה -
 , במקום עד ארבע פעמים מקודם.ההכנסה המזכהמ

כרטיס  באמצעות ןמקוובאופן  2015שנת מדוחות החובת הגשת ה וחלה - 210תיקון  מס הכנסה
מאושר ע"י רו"ח, דוח שנתי של כל חבר  הון : דוח רווחחתימה אלקטרונית

דוחות  הון"( )"הצהרתשל יחיד , דוח על נכסים והתחייבויות בני אדם
למעט פטורים , ים שייקבעודוחות נוספו 6111, טופס ניכוייםעל שנתיים 

 .צו ויינתן כלליםהשייקבעו עת משייקבעו, 
באופן וטפסים נוספים תקופתי מע"מ הגשת דוח בלחייב  יתנה סמכותנ - 52תיקון  מע"מ

פטורים שייקבעו, הלמעט , אמצעות כרטיס חתימה אלקטרוניתב מקוון
 .צו ויינתן כלליםהשייקבעו עת מ

בלו, מס קניה, 
מיסוי 

 מקרקעין

 12תיקונים: 
22  ,84 

 בהתאמה

אמצעות ב באופן מקווןוטפסים נוספים הגשת דוח בסמכות לחייב ניתנה  -
שייקבעו עת מלמעט פטורים שייקבעו, , כרטיס חתימה אלקטרונית

 .צו ויינתן כלליםה
 211תיקון  מס הכנסה

)רטרו משנת 
2013) 

שומה עצמית משלוש לארבע שנים מתום של התיישנות ה הוארכה תקופת -
 שנת המס בה הוגש דוח שנתי.

 לפי מיטב השפיטהחלקית ת שומה עריכהורחבה סמכות פקיד השומה ל -
 .בדוח כל נושאל ,שנתי דוחלאחר הגשת 

תיקון  מס הכנסה
 197לתיקון 

נקודות הזיכוי בשל סיום של הזכויות ושל  ההפחתה תתקופ הוארכה -
 .2018שנים ועד  3בעוד או מקצוע אקדמי לימודים לתואר 

אלמנה או בן זוג שהוא לגבר או אישה שנישאו לת זיכוי תינתנה נקודו - 212תיקון  מס הכנסה
 זוג. /תבן ידלבשל ילאלמן 

 164תיקון  ביטוח לאומי
)רטרו ממאי 

2015) 

ים מקצבת הילדים, סכומשאליו ניתן לצרף ש"ח לחודש  50סך  ייחסך -
עד  האו ילד ילדכל ל ,לטווח ארוךאוצר אחריות הבשחשבון נאמנות ב

 פטור ממסחיסכון  ,שנים בתוספת מענק צמוד 21/שנים 18לגיל  הגיעם
ניתן למשיכה בשל אך  שיעבודעיקול או  ,העברהקיזוז, לשאינו ניתן 

 .הרפואי /המצבו
 6-אחת ל כפי שיורה המוסד מקווןבאופן הוחלה חובת הגשת דוח העסקה  - 167תיקון  ביטוח לאומי

בשורה ראה  –)הדוח יועבר גם למס הכנסה  חודשי העסקה. 6חודשים עבור 
 הבאה(

בוטלו  קודמת(שורה בראה לחוק הביטוח הלאומי ) 167עם קבלת תיקון  - 213תיקון  מס הכנסה
 4 כלועובדים  שכרקוון על הגשת דוח ממעסיק בהמחייבות וראות הה

מס הכנסה הוסמך לקבל את ו 2012 -ב םתחילתמאז  ויושמשלא  ,חודשים
 .בשורה הקודמתאמור הלביטוח לאומי הדוח 

 – אושר מס הכנסה
 טרם פורסם

 .הםתושבימס להטבות ב המזכים ת יישובים וקריטריוניםקביע -

, מס הכנסה
, בלו, מע"מ

 מכס, מס קניה

 – אושר
 טרם פורסם

 עלאו  ,יתרון מס לנישום להשגת)לנותן ולמקבל(  חוות דעת על דיווחובת ח -
 .םתנאי מלאהתעמדת רשות המסים, בלנוגדת השנתי בדוח שיושמה עמדה 
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