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  לכבוד

  ד"עו, רון-מר יורי גיא    מר בניטו נעים    ח"רו, מר ראובן שיף

  לשכת עורכי הדין בישראלראש   לשכת יועצי המסנשיא   לשכת רואי החשבון נשיא 

  

  

  

כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות (ות מס הכנסה תקנ -  הודעת עדכון :הנדון

  2008- ח"התשס, )תיקון) (בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסויימות וקביעת הכנסתן החייבת

  

  :הריני לעדכנכם כדלקמן, לאור פניות שהתקבלו ברשות המסים בעניין שבנדון

  

, )20' תיקון מס) (התיאומים בשל אינפלצי(פורסם חוק מס הכנסה , 2008 במרץ 6ביום  .1

  ").התיקון לחוק התיאומים "–להלן  (2008 –ח "התשס

בועדת הכספים , 2008 במרץ 18ביום , אושר, בד בבד עם אישור התיקון לחוק התיאומים .2

כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות (תקנות מס הכנסה תיקון ל, של הכנסת

התקנות  "–להלן  ()כנסתן החייבתבהשקעת חוץ ושל שותפויות מסויימות וקביעת ה

, תאגיד רשאי לחזור בו מבחירתו בהחלת התקנות האמורות, בתמצית, לפיו, ")הדולריות

גם אם טרם חלפו שלוש שנות מס מתחילת שנת המס , 2008 או 2007לגבי שנות המס 

 במאי 31עד יום , ובלבד שהודיע לפקיד השומה על חזרתו מבחירה כאמור, שלגביה בחר

 ).' נספח א–ב נוסח התיקון שאושר "מצ. (2008

 .טרם פורסם ברשומות,  לעיל2תיקון התקנות כמפורט בסעיף  .3

בקשת תיקון נוספת , על ידי שר האוצר, בימים אלה הוגשה לועדת הכספים של הכנסת .4

הוארך מועד מתן ההודעה לפקיד השומה על חזרה , בתמצית, לפיה, לתקנות הדולריות

, 2008 או 2007 ואפשרות החזרה מבחירה לגבי שנות המס 2008 ביוני 30מבחירה עד יום 

 ).' נספח ב–ב נוסח התיקון המוצע "מצ(ניתנה לכל תאגיד 

ל הכנסת טרם נדון בוועדת הכספים ש,  לעיל4המפורט בסעיף , התיקון לתקנות הדולריות .5

 .ואנו פועלים להחשת הדיון בו
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   עמודים2 מתוך 2' דף מס

  .לידיעתכם

  .כםבין חברי לשכת, גם לכל פקידי השומהמופץ בזאת אשר , תוכן מכתבי זהצו אם תפיכם אודה ל

  

  

  ,ב ב ר כ ה 

  

  )ח"רו (ד"עו, משה מזרחי

  רשות המסיםהיועץ המשפטי ל       

  

  
  :העתק

  מנהל רשות המסים בישראל, מר יהודה נסרדישי
  ל בכיר לעניינים מקצועיים"מנכס, )משפטן(ח "רו,  זכאי-י בר מר גיד

  ל בכיר לשומה וביקורת"סמנכ, ח"רו, מר אהרון אליהו
  פקידי השומה

  

  

  

  
 


