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עבור לקוחות המשרד
עדכונים מיסויים בהולנד
לאחרונה אימץ הפרלמנט ההולנדי את הצעת חוק תקציב המס לשנת  2019והצעות חקיקה נוספות ,אשר יש
להם השפעה משמעותית על משטר המס החל בהולנד.
ההצעות כוללות מספר שינויים אשר העיקריים מבניהם יובאו להלן:
 .1הפחתה של מס החברות -באופן הדרגתי לשיעור מקסימלי של  24.3%בשנת ( 2019הכנסה חייבת עד
למדרגה של  200,00אירו 23.9%,)19%:בשנת ( 2020ובמדרגה הנמוכה )17.5% :ו 22.25% -בשנת 2021
ואילך (ובמדרגה הנמוכה.)16%:
 .2הגבלת תקופת העברת הפסדים מועברים לשנים הבאות -במשטר המס הקיים ,ניתן לגרור הפסדי מס
שנה אחת אחורנית ולמשך תשע השנים העוקבות .החל משנת  2019הקיזוז ייגרר קדימה בלבד רק למשך שש
השנים העוקבות.
.3כללי  -CFCכחלק מיישום הוראות הדירקטיבה האירופאית נגד התחמקות ממס (" ,)"ATADאומצה חקיקה
חדשה בנושא  .CFCלפי ההצעה ,הכנסה בחברה נשלטת זרה החייבת במס בשיעור מס נמוך (נמוך מ)9%-
תיכלל בתנאים מסוימים בבסיס המס של בעלת השליטה ההולנדית.
 .4ניכוי הוצאות מימון -במסגרת יישום  ,ATADהחל מיום  1בינואר  ,2019ניכוי הוצאות מימון נטו יוגבל לגבוה
מבין ( 30% - )1מההכנסה החייבת לפני ריבית ,מסים ,פחת והפחתות ) )EBITDAו; ( )2סכום של  1מיליון
אירו ,וזאת ללא הבחנה בין הלוואות מצדדים קשורים או ממוסדות פיננסיים.
 .5ניצול מניעת ארביטראז' מיסויי ממכשירים היברידיים -הכללים צפויים להיכנס לתוקף החל מה 1 -בינואר
.2020
יודגש כי עוד לפני ההצבעה האמורה ,הודיעה הממשלה לציבור כי חזרה בה מכוונתה המקורית להנהיג פטור
גורף מניכוי מס במקור על דיבידנד ,כך שנכון לעכשיו יוזמה זו אינה עומדת על הפרק( .המס במקור על דיבידנד
הינו  15%בהעדר הגנת אמנה או הקלות אחרות בחוק ההולנדי).
כמו כן ,משטר מס חדש בנוגע לניכוי מס במקור על ריבית ותמלוגים ,צפוי לחול החל משנת  2021על תשלומי
ריבית ותמלוגים לצדדים קשורים אשר התאגדו במקלטי מס .פרטים נוספים לגבי סעיף זה יפורסמו בהצעה
נפרדת שתפורסם בשלב מאוחר יותר.
הליך החקיקה יושלם עם אישורו של הבית העליון של הפרלמנט( .ההצבעה צפויה להתקיים ב 18-בדצמבר
.)2018
אנו ממליצים ללקוחות אשר פועלים בהולנד או אשר במבנה ההחזקות והמימון שלהם חברה הולנדית לפנות
אלינו לבחינת השלכות השינויים האפשריים על מבנה המס שלהם.
לפרטים נוספים ניתן לפנות אל :מחלקת מיסוי בינלאומי ,טל'03-5687488 :
מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מיסוי בינלאומי.
מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם ,אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.
קוסט פורר גבאי את קסירר

