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'אדרבתשע"דז

4912מרץ90

 הסדרי מעבר לנאמנויות נהנה תושב ישראל :הנדון                               
      

 כללי .1

חקיקהלהשגת12024911ביום עדיפותלאומיים)תיקוני סדרי נכנסלתוקףהחוקלשינוי

לפקודת101מהווהאתתיקוןמספר(שפרקהמסיםשבו4912-ו4911יעדיהתקציבלשנים

במסגרתהחוק,"הפקודה", בהתאמה ו2או"התיקון"  ו2או"החוק"מסהכנסה)להלן: .)

פרקרביעי הוראות חלק4 שונו דשל )להלן: וחובותהדיווח"פרק הנאמנות"לפקודה )

בסעיף בפרקהנאמנויותה לפקודה.111הקבועות ביחסלחבותהמסיהשינויהמהותי נו

שלנאמנויותבהןיוצרהנאמנותהנותושבחוץ,אושהיהתושבחוץבמותו,ואשרישבהן,

 )להלן: נהנהאחדלפחותשהואתושבישראל בעבר, שהיהבהן "נאמנות נהנה תושב או

12124912(.התיקוןחלביחסלהכנסותשיופקועלידינאמנויותכאמורהחלמיוםישראל"

 אםהיא זאתו("יום התחילה")להלן: ובין יוםהתחילה לפני הוקמה אםהנאמנות בין

הלפקודה,היינו,17דו17כהגדרתםבסעיפים–"נהנה"ו"יוצר"הוקמהלאחריו.לענייןזה

שרשרת באמצעות בנאמנות בעקיפין נהנה שהוא מי או בנאמנות בעקיפין יוצר לרבות

 נאמנויותאובאמצעותנהנהאחר.

 הסדר המעבר .2

 ת הנהנה בנאמנותהשפע  2.1

 רואיםנהנהבנאמנותכ2ד)א()17בהתאםלסעיף לפקודה, באותהנאמנות,"יוצר"(

עלאופן בעקיפין, או במישרין להשפיע, יכולתלשלוטאו היתר, בין אםלנהנהיש,

ניהולהנאמנות,עלנכסיהנאמן,עלקביעתהנהניםבנאמנות,עלמינויהנאמניםאו

עלחלו או במקרהעלהחלפתם, בנוסף, לנהנים. הכנסתהנאמן או הנאמן קתנכסי

(במפורשכישינויהנהניםבנאמנותאו1ד)א()17שבונפטריוצרהנאמנות,קובעסעיף

הנאמנות, במסמכי מפורשת  הוראה כך על שניתנה בלא בנאמנות, הנאמן שינוי

נהנ סיווג השהואתושביגרוםלסיווגהנהניםבנאמנותכ"יוצרים"באותהנאמנות.

בנאמנותיגרוםלסיווגהשלהנאמנותכנאמנותתושביישראלללא"יוצר"ישראלכ

תלותבמקוםהמושבשליתרהיוצריםבאותהנאמנות,וזאתעודלפנייוםהתחילה

 המס101ותיקון לחבות ביחס מחלוקת להיווצר עלולה האמור, לאור לפקודה.

"(הסדר המעברבקביעתהסדרמס)להלן:"בישראלשלאותןנאמנויותונוצרהצורך

המס למשטר וודאי מעבר ויאפשר הנהנה של ההשפעה מידת את בחשבון שייקח

החדשתוךעידודנאמנויותלדווחעלהכנסתםבישראל.
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נאמןשיבחרבהחלתההסדרהאמוריצטרךלהסדירבאופןמוחלטוסופיאתחובות

 ואגב התחילה ליום עד הנאמנות של עלותהמס בסיס הנאמנות לנכסי ייקבע כך

חדש,במקריםהמתאימים.

 

 אי תחולת הסדר המעבר  2.2

כאשרמדוברבנאמנותשבהביןיוצרהנאמנותלביןהנהניםבנאמנותלאמתקיימים

,לאיחול00(להגדרת"קרוב"בסעיף4)-(ו1יחסיקירבהמשפחתיתכאמורבחלופות)

בעבהתאםלהוראותכלדיןותוסדרעלידיהסדרהמעברוחבותהמסבנאמנותתיק

למיסוי היחידה ובהתייעצות הקונקרטי המקרה לנסיבות בהתאם השומה פקיד

בינלאומי.

אי למנוע רצון ומתוך בנאמנות, הנהנה אתמידתההשפעהשל לקבוע הקושי עקב

תושב "נהנה כמאמנות שייסוג נאמנויות של בישראל המס לחבות ביחס ודאות

לאחריוםהתחילהביחסלהכנסותשהופקואונצמחועוברליוםהתחילה,ישראל"

ובלבדשלאמתקייםלגביהאחדנאמנותכאמורתהארשאיתלהיכללבהסדרהמעבר

(:"תנאי השלילה"מאלה)להלן:

 מכוח התחולה ליום עובר ישראל תושבי כנאמנות הנאמנות את לסווג ניתן

 (לפקודה.7ד)א()17סעיף

 הואגםהיוצרבנאמנותבמישריןאובעקיפין.הנהנה 

 מקורהוןהנאמנותהינובהכנסהשהייתהכפופהלמסישראלולאשולםעליה

 מסבישראל.



עלאיהתקיימותכלאחדמתנאיהשלילהתינתןהצהרהחתומההןשלהנהנהתושב

שראלוהןשלהנאמןבנאמנותהרלוונטית.י

 

 מסלולי הסדר המעבר: 2.2

קעהקושיבקביעתמידתהשפעתהנהנהבנאמנותודרגותההשפעההאפשריותעלר

השונות,נאמנותאשרתבחרלהיכללבהסדרהמעברתתחייבבמסעלחלקמהכנסתה

.פיהדין-החייבתבתקופההקובעת,כמפורטבהסדרולפישיעוריהמסהחליםעל

יוכלבמקריםבהםהתשואהעלהוןהנאמנותאינהחריגהועלבסי סבקשתהפונה,

בגיןהשומהפקיד המס לגביית אלטרנטיבית כדרך הנאמנות הון את במס לחייב

ההכנסההחייבתשלהנאמנותעוברליוםהתחילה.

שווינכסיהנאמנותליוםשקדםליוםהתחילהבתוספת–"הון הנאמנות"לענייןזה

לשנעשוחלוקות טובת שמיום בתקופה ישראל תושבי ליום12124991נהנים ועד

" )להלן: הנאמנות,התקופה הקובעת"התחילה נכסי כל את יכלול הנאמנות הון .)

 לנאמן,הושווכסףלרבות ג', לצד הנאמנות של התחייבויות ממנו ינוכו ולא כסף,

הנאמנות מהון התחייבויות ינוכו לא לפיה הקביעה כי יובהר, לנהנה. או ליוצר,
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 הטבה כפל במקריםנעוצהבחששלמתן ההתחייבויותשלהנאמנותמשקפות, שכן

רבים,אתהמחירהמקורישלנכסיהנאמנות.

שיוטל המס נגזרעלשיעור ההסדר, לפי הנאמנות, הון על או החייבת ההכנסה

תלויה זו השפעה מידת הנאמנות. על הנהנה של הפוטנציאלית ההשפעה ממידת

שאותהמילאהנהנהבנאמנות.במאפייניםהספציפייםשלהנאמנותובפונקציה

מובהרכיהבחירהבהחלתההסדרהנהוולונטרית.עלנאמןשיבחרשלאלהחילעל

כלשונן. 4 הכנסתהנאמןבנאמנותאתההסדר,יחולוהוראותפרקרביעי



 יפורטו הלהלן המעבר.המסלולים הסדר במסגרת הנאמנויות למיסוי שונים

מי פי על נקבעו דתההשפעההפוטנציאליתשלהנהנהבנאמנותוהםמסלוליםאלו

מציעיםחלופותשלמיסויהכנסותהנאמןבתקופההקובעתאומיסוינכסיהנאמן.



מיסוי הכנסות הנאמן בתקופה הקובעת4.1.1

הנאמןרשאילבחורלהתחייבבמסעלחלקמההכנסההחייבתאשרהופקהאו

 בננצמחה הנאמן ידי על הקובעת בתקופה )להלן "חלק ההכנסה אמנות

כמפורטהחייבת" עלחלקההכנסההחייבתבהמשך( יחולו במקרהכאמור, .

הוראותכלדיןוהכנסתהנאמןתתחייבבמסבשעוריהמסהקבועיםבפקודה

ההכנסה.מקורבהתאםלסיווגו

לשער בהתאם חדשים לשקלים תתורגם הנאמן של החייבת ההכנסה חלק

שנתהמסשבההיאהופקהאוצמחה,החליפיןשלהדולרבי וםהאחרוןשל

,לפיהנמוך.4911בדצמבר11אובהתאםלשערהחליפיןשלהדולרליום

להעברה הפסדים מס לצורך בנאמנות שנתשנצברו לא4911המסבתום ,

בקיזוז בנאמנותבמהלךותהמסבשנ.יותרו לנאמן הפסדיםשנוצרו הבאות.

שנוצרהבתקופההקובעתובקיזוזכנגדהכנסתהנאמןיותר,התקופההקובעת

בכפוףלהוראותהפקודה.בלבד

חלקההכנסההחייבת על בישראל המסהחל שהתחייבהבמסבמסגרתבגין

ב'ההסדר, סימן פרקשלישי, י, בהתאםלהוראותחלק ממסזר זיכוי יינתן

השווהיחסםבבגובהמסיהחוץהניתניםלזיכויכשהםמוכפלי,וזאתלפקודה

כשה הקובעת בתקופה החייבת ההכנסה הכנסתתמחולקיאלחלק בכלל

ביתיהמסשיוטלעלחלקההכנסההחייבתיישאר.הנאמןבתקופההקובעת

 בסעיף כהגדרתם הצמדה הופקה170והפרשי שבה המס שנת מתום א)א(

 בפועל. התשלום למועד ועד ההכנסה כי קנסותמובהר הנאמן על יוטלו לא

כוחהפרקהשנישלחלקילפקודה.מ

(STEP-UPלמעןהסרספקמובהרשבמסלולזהלאיינתןשיערוךלצורךמס)

גלפקודהבעתחישוברווחההוןממכירתם17לנכסיהנאמןכהגדרתםבסעיף

עםזאת,ככלשהנאמן בידיהנאמןאוהנהנהאולצורךחישובהפחתהמגיע.

רעיוני מכירה על מס לשלם שביןיבחר להפרש בהתאם הנאמן, נכסי של ת
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 ביום שוויים לבין הנכסים של המקורי לשיעור11.14.4911המחיר ובהתאם

ההכנסההחייבתעלפיההסדרושיעוריהמסהקבועיםבדין,ייקבעויוםושווי

 יום לפי בפועל, מכירתם בעת לנכסים, חדשים והשווי11.14.4911רכישה

.שנקבעלאותויום



נות הנאמון מיסוי ה4.1.4

ועלבסיס במקריםהמתאימים,בהםהתשואהעלהוןהנאמנותאינהחריגה,

פקידהשומהיוכללחייבבמסאתהוןהנאמנות. במסלולזה,בקשתהפונה,

 )להלן: חדש מקורי ומחיר חדש רכישה יום הנאמנות לנכסי "יום ייקבע

יוםהישההחדשיהיה(.יוםהרכ"המחיר המקורי החדש"והרכישה החדש"

) התחילה ליום התמורה,(11.14.4911שקדם  יהיה החדש המקורי והמחיר

 בסעיף ביום00)כהגדרתה  נמכר היה הנכס אילו נקבעת שהייתה לפקודה(

 .שקדםליוםהתחילהואשרעליהשולםמסבמסגרתההסדר

לצורךח רלוונטייםהן החדשיהיו ישוביוםהרכישההחדשוהמחירהמקורי

כי מובהר כן, כמו חישובהפחת. לצורך והן הנאמן במימושנכסי רווחההון

רקביחסלמס יינתן הנאמנותשבהסדר, מימושנכסי בגין חוץ ממסי הזיכוי

הזרשישולםעלחלקהרווחהמהווהאתההפרששביןהתמורה)שתתקבלעל

ודמובהרכיידיהנאמןבמכירתהנכסבפועל(למחירהמקוריהמתואםחדש.ע

יוםהרכישה בהסדר, הנאמנותכאמור הון על במס לאחויבה אםהנאמנות

-ו)י(ו17והמחירהמקורישלנכסיהנאמנותייקבעובהתאםלהוראותסעיפים

יחלפקודה.17יד)ד(לפקודהובכפוףלתקנותשיותקנומכוחסעיף17



נאמנויות מובהקות ללא השפעת נהנה ישראלי:4.1.4

ייתכנומקריםחריגיםבהםלאיחולמס לצורךתחולתהסדריהמעברבלבד,

שיערוך ויינתן המעבר הסדר במסגרת הנאמן הכנסת על או הנאמן נכסי על

) מס שוכנעSTEP-UPלצורך אם רק ייתכנו אלו מקרים הנאמנות. לנכסי )

ה לא כי ספק, לכל מעבר השומה, אפשרותיפקיד ולא בפועל השפעה יתה

דברלהש בכל שהוא, סוג מכל קשר, היה לא וכי בנאמנות הנהנה של פעה

בעיקרם יוגבלו אלו מקרים ליוצר. הנהנה בין הנאמנות, לענייני הקשור

לנאמנויותשבהןהיוצר,תושבהחוץ,היהבחייםלכלאורךהתקופההקובעת

היוצר, לנאמנויותשבהן או ישראל וכלהנהניםבנאמנותהםקטיניםתושבי

תושבהחוץ,היהבחייםלכלאורךהתקופההקובעתושיעורהנהניםבנאמנות

.יובהרכיאישורעלהעדרהשפעהיינתןרק19%-שהםתושביישראלפחתמ

אםשוכנעפקידהשומהכילאמתקיימיםסממניםשלניצוללרעהאוסממנים

היחידהשלהעדרתוםלבבהקמתהנאמנותאובהקניותאליהובכפוףלאישור

          למיסויבינלאומיוהלשכההמשפטית.
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 31.11.13לנאמנויות ליום   מעבר יסדרפירוט ה .2

 

ההכנסה החייבת  מאפייני הנאמנות קבוצה
 ושיעור המס )*(

 הערות הסבר 

להיות א שעשויה  נאמנות
כנאמנות  מסווגת
התחילה מיום קרובים
קירבה יחסי לאור ואילך

 לנהנה היוצר מסוגבין
הורה,צאצא-הורה,הורה

"יחסי )להלן: זוג ובן
קירבהמדרגהראשונה"(.

 או :
להיות שעשויה נאמנות
מסווגתכנאמנותקרובים
ואילך התחילה מיום
בין קירבה יחסי לאור
כאמור  לנהנה היוצר

(להגדרת4)-(ו1בחלופות)
 בסעיף )שאינם00קרוב

מדרגה קירבה יחסי
השומ ופקיד הראשונה(,

הנאמנות שהקמת שוכנע
היו לנאמנות וההקניות
לא הנהנה וכי לב בתום
זכותו בעד תמורה נתן
)להלן: הנאמנות{ בנכסי
מדרגה קירבה "יחסי

שנייה(.

 של שליש מיסוי
ההכנסה מסכום
הנאמן של החייבת
)**( הקובעת בתקופה
לשיעורי בהתאם

אומיסוי) המסשבדין
מהון2% של

 הנאמנות(

היחולעלנאמנויותשבהןמסלולז
בדבר השומה פקיד שוכנע  לא
העדרהשפעהלחלוטיןשלהנהנה

עלהנאמןאועלנכסיהנאמן.
שמוסה הנאמנות הון סכום
בתוספת ההסדר במסגרת
ההכנסההחייבתשהתחייבהבמס

 סעיף )להלן:1)ד()1ח17לפי )
פטורים"ההון המוסדר" יהיו )

הנהנהבמועדהחל וקהממסבידי
בפועל.

שמקורה חלוקה על כי מובהר
המוסדרלאיחולחיובבמס בהון
במסלול חלוקה, כל יראו אך
תחילה נעשתה כאלו החלוקה,
מיום שנצברו הנאמנות מרווחי

התחילהואילך.
 יינתן כן, לנכסי STEP UPכמו

מיסוי במסלול גם הנאמנות
שנערכה ובלבד החייבת ההכנסה

רעיונ מכירה כמוסברלגביהם ית
לעיל.



שהייתה ב נאמנות כל
קרובים נאמנות נחשבת
אילו התחילה, ביום
בחיים, עדיין היה היוצר
מתקיימים אם בין וזאת
מדרגה קירבה יחסי בה
אם ובין ראשונה
יחסי בה מתקיימים
שנייה, מדרגה קירבה
השומה שפקיד ובלבד
הנאמנות שהקמת שוכנע
היו לנאמנות וההקניות

הל נפטרבתום והיוצר ב,
עוברליוםהתחילה.

מיסוישלחצימסכום
החייבת ההכנסה
בתקופההקובעת)**(
בהתאםלשיעוריהמס
של מיסוי )או שבדין

 מהוןהנאמנות(4%

של הפטירה למועד משקל יינתן
פטירתהיוצר שמועד )ככל היוצר
רחוקמיוםהתחילהההנחהההיא

שהשפעתהנהנהגוברת()***(.
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ההכנסה החייבת  מאפייני הנאמנות קבוצה
 ושיעור המס )*(

 הערות הסבר 

נאמנותכאמורבקבוצות ג
ו -א' לעיל אשר ב'

סממנים בה קיימים
של מובהקת להשפעה
הנהנהעלהנאמןו2אועל

נכסיהנאמנות.

שליש שני של מיסוי
החייבת מההכנסה
הקובעת בתקופה

לש יעורי)**(בהתאם
) שבדין או  המס

מהון6%מיסוי של 
 הנאמנות(

הנהנה של להשפעה סממנים
יכללוגםאתאחדמאלה:

 לנהנהסמכויותביחסלקביעת
הנהנים,הנאמןאוניהולנכסי

 הנאמנות.

 בועדת חבר הנו הנהנה
או הנאמנות של ההשקעה

 בגוףניהוליאחרשלה.

 לנאמנותש נתן רותיםיהנהנה
 הולאויעוץ.כגוןשרותיני

 הנהנההעבירלנאמנותנכסים
)שלא מלאה לא בתמורה

 בדרךשלהקנייה(.

 באחת ניהולי תפקיד לנהנה
המיזמים או החברות

 המוחזקיםעלידיהנאמנות.

 הנאמנותמהוויםבטחון נכסי
הנהנה שנטל להלוואה
כתב פי על שלא בנאמנות

 הנאמנות.

 לנהנה שהוענקה הלוואה
 של שאינהשנXלתקופה ים

בהתאם ואינה שוק בתנאי
לכתבהנאמנות.



תושב ד נהנה נאמנות
קשר בה שאין  ישראל
ראשונה מדרגה משפחתי
בין שנייה מדרגה או

היוצרלנהנה.


המס חבות הסדרת
אלה נאמנויות של
בהתאם תיקבע
דין כל להוראות
פקיד ידי על ותוסדר
בהתאם השומה

  לנסיבותהמקרה.

דעת )שיקול
שומה פקיד

ובאישור
היחידה
למיסוי

בינלאומי
והלשכה

המשפטית(
 

שווינכסיהנאמנותליוםשקדםליוםהתחילהבתוספתחלוקותלנהניםתושביישראלשנעשו–"הון הנאמנות"       )*(

"12124991בתקופהשמיום )להלן: ליוםהתחילה נכסהתקופה הקובעת"ועד כל את יכלול הנאמנות הון י(.

הנאמנות,לרבותמזומניםושווימזומנים,ולאינוכוממנוהתחייבויותשלהנאמנותלצדג',לנאמן,ליוצר,או

לנהנה.

)**(   במקריםשבהםהנאמןיבחרלהתמסותעלהכנסתהנאמןשהופקהאונצמחהבתקופההקובעת,יוםהרכישה

להוראות בהתאם יקבעו הנאמנות נכסי של המקורי והמחיר ו17סעיפים משום17-ו)י( )זאת לפקודה יד)ד(

שהבחירהבמסלולהמיסוילפיההכנסותהנאמנותאינהמקנהזכותלקבליוםרכישהומחירמקוריחדשים(.

לקבלבגינם יהיהזכאי כמוסברלעיל, הנאמן, נכסי שביצעמכירהרעיוניתשל מי UP-STEPיחדעםזאת,

מסעלרווחההוןבהתאםלמסלולהרלוונטי.בכפוףלתשלוםה11.14.4911ליום

 )***( -4911פטירתיוצרבשנת לשםקביעתשיעורנאפשרבמקרהכזהלראותאתהנאמנותכנמניתעםקבוצהא'

.בלבדהמעברהמסבהסדר
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במסגרתיישוםהסדרהמעבריינתןמשקלויופעלשיקולדעת,ביןהיתר,ביחסלגורמיםהבאים:

 

 לנהניםבנאמנותשהםתושביחוץ.קיומםש 

 בשם הנהנה או היוצר ידי על או הנאמנות ידי על זר מס 2תשלום זר במס חבות
 הנאמנות.

 נאמנותשהיאתושבלצורךמסבמדינההחתומהעםישראלעלאמנהלמניעתכפלמס
 וכפופהלמסבאותהמדינה.

 נאמנותשחבותהמסשלהבישראלהוסדרהבעבר. 

 יותבהןהנהנההנועולהחדשאותושבחוזרותיקאותושבחוזררגילבתקופתנאמנו
 הקובעת

 מועדיצירתהנאמנות)נאמנויותחדשותלעומתנאמנויותישנות(. 

 מועדפטירתהיוצר. 

 .נסיבותאחרותכפישימצאלנכוןפקידהשומה 




 הוראות כלליות  .4

יהיה  4.1 לבחורבנאמנותמסוימתמסלולשלהכנסהבמסגרתההסדריםהמוצעיםניתן

לעיל שומההחליטכאמור במקריםבהםפקיד הון ו2או  נכסיםשונים לגבי חייבת

.במקריםחריגיםומוצדקיםובלבדשבבחירהכאמוראיןהפחתהבלתינאותהשלמס

בכפוףלגילוימלא,שלאלהיכללבמסלולובהתאםלאישורפקידהשומה ניתןיהיה,

.לגביהכנסהאונכסמסוימיםשלהנאמנותכלשהוא

  4.2 אשר זר ממס זיכוי  יינתן חייבת הכנסה אושולםבפועלבמסלול הנאמנות ידי על

היוצראוהנהנה.

במקרהשהנאמןיבחרבביצועמכירהרעיוניתשלכלנכסיהנאמנות,יינתןזיכויממס   4.2

החייב חלקההכנסה בגין רק ישולםבפועל אשר בישראלזר במס בפועל שחויבה ת

מרכיב בגין ישולם אשר הזר המס כי מובהר המכירה; ובמועד ההסדר במסגרת

ההכנסהשלאהתחייבהבמסבישראללאיוענקבגינהזיכויממסזרכנגדמיסיישראל

)א(לפקודה.491בהתאםלסעיף

ןהמסעלההוןיגרוםככללאיןלהפחיתמהוןהנאמנות.ככלשמנגנו-התחייבויות   4.4

לתוצאהשלכפלמס,יינתןפתרוןפרטני.

הערכתנכסיםלאסחיריםתעשהבאמצעותהערכתשווי)בהעדרהערכתשוויכאמור4.4

כבסיס עלהשווישנקבעלצורךמסעיזבוןבמדינהזרה יהיהלהסתמך,למשל, ניתן

(.STEP-UP-לחישובה

המעבר 4.6 בהסדרי להיכלל הנספחיםהמבקש כל בצירוף מתאימה, בקשה ימציא

.11.14.4912הרלוונטיים,עדליום
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לפי  4.4 קרובים, בנאמנות הנאמנות הכנסת מיסוי במסלול בחירה על הנאמן הודעת

(,לפיהעניין(,תומצאעד1(,)4)ד()1ח17מסלולהייעודאולפימסלולהחלוקות)סעיף

.19.1.4912ליום

יישוםהסדרהמעברעלהנאמנות,ימציאהנהנהתצהירערוךלפיפקודתבחרהנאמןב   4.4

הראיותהמעידכימעולםלאהעבירלנאמנות,במישריןאובעקיפין,נכסכלשהוא.

)כאשרהנאמן1פקידיהשומההמוסמכיםלטפלביישוםהסדריהמעברהםפ"שת"א   4.4

(.)כאשרהנאמןתושבישראל1פ"שת"א-תושבחוץ(ו

המרתמטבעזרלמטבעישראליבמכירהרעיוניתשלכלנכסיהנאמנותובמסלולהון 4.14

סכוםהמסלאחרחישובוישולםכשהוא.11.14.4911לפישערהחליפיןביוםתיעשה

ועדלמועד11.14.11יום)א(לפקודהמ170צמודלמדדובתוספתריביתכאמורבסעיף

התשלוםבפועל.

סכוםהמסלאחרחישובוישולםכשהואכנסהחייבתשאינהמכירהרעיוניתבמסלולה 4.11

 בסעיף כאמור ריבית ובתוספת למדד מס170צמוד שנת כל מתום לפקודה )א(

 רלוונטית.




 

 

 

 בברכה,

 רשות המסים בישראל   

 

 


