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 2015 ינואר                                                          
 
 

 לציבור לקוחותינו,
 
 

 לחוק יסוד הכנסת 38הארכת תוקפן של הוראות חוק מכח סעיף הנדון:  
 
 

הוחלט כי הוראות החוק רשות המיסים הודיעה כי לאחר שהתייעצה עם היועץ המשפטי לממשלה 

לחוק יסוד: הכנסת, אשר קובע כי חיקוקים שתוקפם  38המפורטות בהודעה זו יוארכו מכוח סעיף 

פוקע בתקופת בחירות מוארכים באופן אוטומטי עד תום שלושה חודשים מכינונה של הכנסת החדשה, 

 היום הקובע(.  -)להלן 30.6.2015וכולל יום י"ג בתמוז התשע"ה, עד קרי 

 

 :ם הקובעההוראות שתוקפן יוארך עד ליולהלן פירוט 

, אשר אמורות של הרוכש שאינה דירתו היחידהמדרגות מס הרכישה החלות ברכישת דירת מגורים  .1

 הקובע., ימשיכו לחול בשיעורי המס הגבוהים עד ליום 2015היו לרדת החל משנת 

עד לתקרה  20%של בשיעור זיכוי ממס ימשיך לחול  -תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי  .2

 יישובים עליהם חלות התקנות.תושבי הש"ח, ל 241,080של 

 .זיכוי ממס לעובדים במשמרת שניה או שלישית, כמפורט בתקנות .3

  .לחיפושי נפט פותכללי חישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשות .4

  ש"ח משווי השימוש של רכב בעל מנוע היברידי הצמוד לעובד. 500הפחתת  .5

, לגבי הדו"ח המיוחד, ימשיכו לחול, לרבות ההוראה לפיה לחוק מע"מ 44בתיקון  פיםהוראות סעי .6

חובת הגשת דו"ח מיוחד לעוסק החייב בדיווח מפורט תחול על עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על 

 אם התקיים לגביו אחד מאלה:ש"ח,  2,000,000

 לפקודת 20הוא חייב בהכנת מאזן וכן במינוי רואה חשבון מבקר, או מבקר אחר כאמור בסעיף  .א

 השיתופיות; האגודות

ולגבי אחד השותפים או באיחוד עוסקים רשום הוא רשום כשותפות לפי חוק מע"מ או  .ב

  הרשומים באיחוד התקיים האמור בסעיף א' לעיל. העוסקים

 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מן ההוראות הקיימות לפיהן חלה חובה זו על עוסקים שמחזור 

וכן על עוסקים החייבים לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת  ש"ח 2,500,000עסקאותיהם עולה על 

 .החשבונאות הכפולה

 

 1,500,000ל על עוסקים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על חולמע"מ ימשיך לדיווח דו חודשי  .7

 ש"ח.
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מיסוי בלו בשיעור מופחת על ביו דיזל, המופק משמן צמחי משומש שנאסף בישראל או משומן בקר  .8

 .בישראל שנאסף

 .אוקטן המשמש לתצרוכת בכלי טיס ימשיך לקבל פטור מבלו 100בנזין  .9

 

 

 

תשומת הלב לאמור בלבד. אין להסתמך על תוכן חוזר זה ללא קבלת  מטרת חוזר זה הינה להסב את
 ייעוץ מקצועי.

 

 

 
 בברכה,

 
 הרשקו פרקש ושות',

 רואי חשבון
 1.15חוזר 

 


