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  2018 ,ביואר 31המסים עד ליום  לרשותתשלומים ודיווחים  שכר דירה, תזכורת רווחים מיירות ערך,-מבזק מס

דיווחים ותשלומים דרש לבצע, ככל שרלווטי, מספר  2018 ,ביואר 31עד ליום הו פוים אליכם בתזכורת, כי 
  ן:קמ, כדללרשות המסים

  
  :רווחים מיירות ערך לום מקדמה בגיןותשדיווח חצי שתי   א.

חייבים בהגשת דוח שתי לרשויות המס (בין היתר בשל מחזור עסקאות ביירות ערך או הכסות אשר  ,יחידים
חוץ) ולא וכה להם מלוא המס במקור מרווח ההון, חייבים גם בדיווח חצי שתי ותשלום מקדמה פעמיים 

 ביואר של כל שה. 31לי וביום ביו 31בשה (בוסף לדוח השתי) ביום 
, יחידים אהדיווח ייעשה לפקיד השומה ויחול רק על יירות ערך, שמהם לא וכה מלוא המס במקור. כך לדוגמ

 31עד ליום כאמור ותשלום המקדמה המשקיעים ביירות ערך זרים בחו"ל, דרשים להיערך לביצוע דיווח 
  .2017דצמבר  -בגין החודשים יולי  2018ביואר, 

  
  :ממחזור ההכסות 10%הכסות מהשכרת דירה למגורים בישראל בשיעור של  תשלום מקדמה בגין  ב.

הובעת מהכסות משכר דירה למגורים בידי יחיד, עומדת בפיו האפשרות לבחור בין  המס,לשם הקטת חבות 
מיוחד על הכסות  לפקודה קובע שיעור מס 122סעיף מהמחזור, מס שולי).  10%(פטור,  שלוש חלופות

בלבד ממחזור ההכסות, בתאי  10%מהשכרת דירה למגורים בישראל: יחיד רשאי לשלם מס בשיעור של 
ובתאי שהיחיד שילם לפקיד השומה את המס האמור שהכסתו של היחיד מדמי שכירות איה הכסה מעסק, 

בגין  2018ביואר,  31ר עד ליום כלומהכסה מדמי שכירות,  ושבה היתה ל ,ימים מתום שת המס 30בתוך 
בחלופה זו לא יתן לכות הוצאות ואין . אלא אם כן שילם היחיד באותה שת מס מקדמות, 2017שת 

  .זיכויים
  
  :2017תשלום יתרת המס הצפוי לשת   ג.

בהתאם לפקודת מס הכסה, חוב למס הכסה ושא ריבית והפרשי הצמדה, כאשר הוצאות המימון ה"ל אין 
ולשלם את יתרת המס הצפוי  2017מותרות ביכוי לצורכי מס. מומלץ לערוך אמדן לחבות המס הצפויה לשת 

  הריבית והפרשי ההצמדה., על מת להימע מתוספת 2018ביואר,  31עד ליום 
  

  :מועד עריכת מפקד המלאי  .ד

בדצמבר).  31תקות מס הכסה דורשות עריכת מפקד המלאי ביום המאזן, משמע עם תום שת המס (ככלל 
ישום המהל ספר מלאי, המאפשר קביעת ערך המלאי בכל עת ("מלאי תמידי"), רשאי לפקוד  יחד עם זאת,

חייב להודיע על כך בכתב לפקיד השומה , 2018את המלאי לאורך השה. ישום המעויין לפעול כאמור בשת 
 .2018לא יאוחר מתחילת שת המס 

  
  
  

  בכבוד רב,
  קובל בלצר ושות'

  רואי חשבון
  
  

 החומר המתפרסם בעלון זה מובא באופן כללי להדרכה ולתשומת לב לושאים המפורטים בו

  לחוות דעת מקצועית  בכפוףיתן לעשות שימוש בתוכן העלון 

  .ממשרדו מוקדם אישור טעוה ממו ציטוט או ממו חלקים או העלון הפצת


