
       

  

  

  
  
 בעקבות רפורמת 2012היערכות לקראת שנת 

  המיסים של ועדת טרכטנברג
  
  
  

  ".ועדת טרכטנברג"בעקבות המחאה החברתית מונתה ועדת לבחינת שינוי כלכלי וחברתי 
המלצותיה אשר פורסמו בספטמבר האחרון מתייחסות לארבעה תחומים הקשורים ישירות 

  .שירותים חברתיים ותמהיל המסים, יוקר המחיה ותחרותיות, דיור: לשורשי המחאה
בעקבות הודעת הממשלה שקיבלה החלטות משמעותיות על שינויים בדיני המס בהתאם 

, מומלץ להיערך לקראת השינויים הצפויים, להמלצות הועדה שעיקרם יותר מס לעשירים
  .למראת שלא הסתיימו הליכי החקיקה וסביר להניח שיחולו שינויים 

   
  

  מיסוי חברות
ותישקל  (25% יועלה שיעור מס החברות והוא יעמוד על 2012 החל משנת -רותמס חב

 עומד 2011כי שיעור מס החברות בשנת , יצוין). 26% לשיעור של 2013העלאה נוספת בשנת 
  .2016 בשנת 18% -עד ל, באופן הדרגתי, והיה אמור לרדת. 24%על 
  

 -מ , 5%-ב, נדים לבעלי שליטהיועלה המס על דיביד , 2012 החל מחודש מרץ -דיבידנדים
 לבחון אפשרות להקדמת -מומלץ לכל מי שמתעתד לבצע חלוקת דיבידנד .( 30% - ל25%

  ).החלוקה בפועל
   
  

 מיסוי יחידים
, יצוין. 48% לשיעור של 44%משיעור של ,   העלאת שיעור המס השולי של יחידים-מס שולי  

, והיה אמור לרדת. 45%על שיעור של  עומדת 2011כי מדרגת המס השולי המרבית בשנת 
  .2016 בשנת המס 39%באופן הדרגתי עד 

  
ברפורמת המס  הוועדה המליצה על הקפאת הטבות המס ליחידים שהונהגו – מדרגות המס

מסכום הכנסה  2%-1%בשיעורים של  לרדת ים אמורמדרגות המס היו  2012בשנת  .קודמתה
 . ₪  104,000 העולה על שנתי 

  
ההמלצה מתן .  אבות אינם זכאים לנקודת זיכוי ממס עבור ילדיהם-ות זיכוי לאבות מתן נקוד

  .3עבור כל ילד עד להגיעו לגיל , )לשנה ₪ 5,016 (שתי נקודות זיכוי לאבות
  

גיעה אישית והון  ייחידים בעלי הכנסות מ -)  מס ייסף(מיסוי יחידים בעלי הכנסות גבוהות 
ושעור מס של . 48% במקום 50%גביהם מדרגת מס שולי תקבע ל,  ₪ מיליון 1-הגבוהות מ

ולבעלי מניות מהותיים (רווחי הון ומס שבח , ריבית,  מהכנסות מדיבידנד25%  במקום  27%
  ).30% במקום 32% - יועלו ל

  
  
  



       

  

  

  
  ביטוח לאומי

 תוקטן מחדש  תקרת 2012הומלץ שהחל משנת  -ביטול העלאת תקרת הביטוח הלאומי 
לעניין (בתקרה ). 40,790₪(תעמוד על פי חמש מהשכר הממוצע ,  הלאומיתשלום דמי הביטוח

  )תשלום גמלאות אין שינוי בתקרה
ת מהותיים באם אכן תתקבל ההצעה יפחת משמעותית התמריץ לחלוקת דיבידנד לבעלי מניו

במקום תשלום שכר וזאת בשל הקירבה שבין שיעורי המס החלים על הדיבידנד המחולק 
  ). 48%(לשיעור המס השולי על יחיד ) 47.5%(
  

 העלאת הפרשות המעביד לביטוח לאומי - העלאת חלק המעביד בתשלומי הביטוח הלאומי 
) 7.5% - ל5.9% -מ (1.6% - מהשכר הממוצע במשק ב60% -על חלק השכר הגבוה מ

  . המשמעות הגדלת עלויות העסקת העובדים. במהלך מדורג על פני שלוש שנים
  
  

  ריבית ודיבידנדים בידי יחידים, שבח מקרקעין, רווחי הון
רווח הון ריאלי ושבח , דיבידנד,  יועלה שיעור המס החל על ריבית2012החל משנת המס 
וע הוראות מעבר לפיהן שיעורי המס הומלץ לקב, 25%-  ל20%-מ, 5% -מקרקעין ריאלי ב 

  .המוגדלים יחולו רק על הכנסה שצמחה לאחר העלאת שיעורי המס
  
  

  מס ערך מוסף
  15.5% לשיעור של 1/1/2013 -היה אמור לרדת ב, 16%שיעור מס ערך מוסף בשיעור של  

 . והלאה2013 גם בשנת 16%מ יוותר על "הומלץ כי שיעור המע
  
  

  ע ו מס ירושה ומס עיזבוןאי החלת מס רכוש על קרק
ודחתה את , הועדה המליצה לא להטיל מס שנתי בשיעור מסיום על שווי קרקע שבידי יחיד

  .ההצעה להטיל מס ירושה ומס עיזבון
  

  -הקמת צוות מקצועי לטיפול ב
שתכליתן להימנע , חברות ארנק הן חברות פרטיות שהוקמו בעיקר לצורכי מס- חברות ארנק 

ומתשלום ביטוח לאומי על ) עד למועד חלוקת הרווחים(ס הגבוהות מתשלום מדרגות המ
ל גדל משמעותית בשנים האחרונות לאור ההעלאה "שכיחותן של החברות הנ. הכנסות גבוהות

כאמור לעיל הוועדה ממליצה להחזיר את (המשמעותית בתקרת התשלום לביטוח לאומי 
  ). פעמים השכר הממוצע במשק5 -התקרה בחזרה ל

בכדי להימנע . פטור ממס, כידוע, דיבידנד בין חברות ישראליות - החזקה פרטיות חברות 
  . מתשלום מס בגין חלוקת דיבידנדים לעיתים מוקמות חברות החזקה על ידי בעלי השליטה

 25%חייבות במס בשיעור של " רווח הון" אופציות לעובדים במסלול - אופציות לעובדים 
  . ל אינה נאותה"שיטת המיסוי הנ,  במקרים מסוימיםלדעת הוועדה,בידי העובד) בלבד(

  . בהתאם לוועדת קדמי-הפחתת הבלו על דלקים 
  
  

 הצעת החוק טרם עברה את הליכי החקיקה הדרושים אך יש לבחון את משמעות -כאמור 
 משרדנו עומד לשירותכם למתן הבהרות ,הכוללת במידה ותתקבל ולהיערך בהתאם

  .וספותנ
  

      ,בברכה ובכבוד רב                                                                
 יועץ מס-                                                     גדעון חקק


