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7.2016חוזר מסים   
ומכס בנושאי מע"מ דיווח על עמדה חייבת בדיווח  

2017במרס  1עד ליום   

 

 ,שלום לכולם
 

שפורסם בדצמבר  2015-חוק הטבות במס וייעוץ במס )תיקוני חקיקה(, התשע"ו
קבע, בין היתר, כי על אדם הנוקט בעמדה חייבת בדיווח לדווח על כך לרשות  2015

לפרסם עמדותיה באתר האינטרנט המסים. עוד קבע החוק, כי על רשות המסים 
"( החוק)להלן: " 1975 –שלה. פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

 ופקודת המכס תוקנו בהתאם בעקבות כך.
 

דת בניגוד לעמדות לעניין מע"מ ומכס, עמדה חייבת בדיווח היא עמדה אשר עומ
סים עד תום שנת המס החולפת ויתרון המס הנובע ממנה עולה שפרסמה רשות המ

 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים לכל היותר.     5מיליון ש"ח בשנה או  2על 
 

עמדות החייבות  11הכוללת סים רשימה פרסמה רשות המ 2016בדצמבר  26ביום 
 עמדות לעניין מכס.  16-בנושא מע"מ, ובדיווח 

 
ימים מתום שנת  60 בתוךלדווח על כך,  בדיווח החייבת עמדה הנוקט אדם על

, 2017 במרץ 1-ה עד היא הדיווח חובת, קריהמס שבה נקט עמדה חייבת בדיווח. 
 .2016 בשנת שננקטו עמדות לגבי

 
 . 1346טופס מכס/או  1346מע"מ/ טופסיוגש באופן מקוון באמצעות  הדיווח

 

https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/maam1346.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/meches1346.pdf
http://www2.deloitte.com/us/en.html


בשנה, על חבר בני ₪ מיליון  3-עסקאותיו קטן מהאמור אינו חל על עוסק שמחזור 
אדם שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים )מלכ"ר(, ואינו חל על מוסד ציבורי כמשמעותו 

 ( לפקודת מס הכנסה.2)9בסעיף 
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 כאן צולח -בדיווח  החייבות עמדות על המסים רשות של כללי להסבר

 כאן צולח -מוסף  ערך מס בנושא העמדות לרשימת

 כאן צולח -מכס  בנושא העמדות לרשימת

 

 :למידע ופרטים נוספים

 03-6085401 :'טל, המס חטיבת, עקיפים סיםמ מחלקת מנהל, פחימה ניסים ח"רו

 03-6085512 :'טל, המס חטיבת, עקיפים מסים מחלקת, כהן דנית ד"עו
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