אוגוסט 2015

עדכונים לחודש אוגוסט
לקוחות יקרים ,
מצורפים עדכונים לחודש אוגוסט ,
שלכם ,
עדן בן דוד ושות'
רואי חשבון.

רפורמה במיסוי כלי רכב דו-גלגליים תכלול אחידות במיסוי ,תמריץ
לרכישת כלים בעלי מערכות בטיחות ובחלק מהכלים  -הפחתת מס

שר האוצר ,משה כחלון,
חתם על צו והוראת
שעה שמשמעותם
רפורמה בשיטת מיסוי
כלי רכב דו-גלגליים.
עיקרי הרפורמה,
שנכנסה לתוקפה עם
פרסומה ברשומות,
כוללים ביטול האבחנה
בין אופנועים וקטנועים,
הוספת דרגות זיכוי
חדשות לכלים בעלי
מערכת למניעת נעילת
גלגלים בהתאם לביטול
וכן ,מתן הטבת מיסוי
לרכב תלת-גלגלי
בטיחותי.
להודעה המלאה מתוך
אתר רשות המיסים :
לקישור המלא

יבוטלו מכסי יבוא על  200מוצרי אלקטרוניקה
בשורת ענק לצרכנים
וליצואנים!
לראשונה ,לאחר שני
עשורים ,הסכם ראשון
של ארגון הסחר העולמי
להפחתת מכסים54 :
מדינות החברות בארגון
הסחר העולמי ,בהן גם
ישראל ,הסכימו על
ביטול מכסים הדדי
למוצרי אלקטרוניקה.
לכתבה המלאה מתוך
אתר משרד הכלכלה :
לקישור המלא

ועדת הכלכלה אישרה תקנות לגילוי נאות של עלויות משלוח מוצרים
מחו"ל; היו"ר כבל :לצרכנים מגיעה שקיפות ויכולת לבדוק על מה הם
משלמים
לפי התקנות שאושרו,
המשלחים ועמילי המכס
יחויבו לפרסם באינטרנט
את המחיר שהם גובים
עבור המשלוח ,לרבות

העמלה שלהם עבור
הטיפול בשחרור המוצר
מהמכס ומסירתו לצרכן,
איזה אגרות ומסים חלים
על המוצר ,איזה הוצאות
נוספות עשוי הצרכן
לשלם ,כמו דמי אחסנה
או כל הוצאה אחרת
והיכן ניתן למצוא את
המידע על פירוט תעריפי
המסים ,האגרות וכל
ההוצאות האחרות.
לכתבה המלאה מתוך
אתר הכנסת :
לקישור המלא

מזמינים מוצרים מחו"ל לפני החגים ?
יבוא מוצרים מחו"ל,
שערכם עד  75דולר (לא
כולל דמי משלוח
וביטוח) ,באמצעות
הדואר או חברות
השילוח – פטור לחלוטין
מתשלום מסים .הפטור
אינו חל על יבוא מוצרי
טבק ,כוהל ומשקאות
משכרים .בנוסף ,חל
פטור מתשלום מכס על
יבוא מוצרים שערכם עד
 500דולר .כך שדברי
דואר שערכם מ 75 -ועד
 500דולר  -חייבים
בתשלום מע"מ וחלקם
במס קנייה אך ,כאמור,
פטורים ממכס.
למדריך המלא של רשות
המיסים :
לקישור המלא

