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   6.2017 מסים לחוזר 2 עדכון 
 מ"מע בנושאי בדיווח חייבת עמדה על הדיווח מועד חייתד

 הגשת למועד עד או 2017 באוקטובר 1 ליום עד ומכס
 הכנסה למס 2016 לשנת השנתי הדוח

 

 שלום לכולם,

 , הרינו לעדכנכם כדלקמן:31/1/17בהמשך לעדכון הקודם מיום 

רשות המסים הודיעה על דחייה נוספת של המועד להגשת דיווח בגין "עמדות חייבות 

  למועד המוקדם מבין: 2016בדיווח" במע"מ ומכס בגין עמדות שננקטו בשנת המס 

 2017באוקטובר  1)א( 

 למס הכנסה 2016מועד הגשת הדוח השנתי לשנת המס  )ב(

 

  כאן לחצו - הדיווחלהודעת הדחייה על מועד הגשת 

 

 

 למידע ופרטים נוספים:

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

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

אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת 

 ו.החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור ב
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 6.2017לחוזר מסים  1עדכון 

מ "דיווח על עמדה חייבת בדיווח בנושאי מעדחיית מועד ה
או עד למועד הגשת הדוח  2017ביולי  1ומכס עד ליום 
 למס הכנסה 2016השנתי לשנת 

 

 
 שלום לכולם,

 

 הרינו לעדכנכם כדלקמן: 17/1/17מיום  6.2017בהמשך לחוזר מסים 
 

רשות המסים הודיעה על דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ  .1
 למועד המוקדם מבין: 2016המס ומכס בגין עמדות שננקטו בשנת 

 2017ביולי  1 (א)
 למס הכנסה 2016מועד הגשת הדוח השנתי לשנת המס  (ב)
 
על פי  יבוא שירותים מחו"ל. 02/2016כמו כן, פורסמה הבהרה בנושא עמדה מס'  .2

 על הרשאים עוסקים ידי על נעשה כאמור יבוא רבים במקרים כי ההבהרה, נוכח העובדה
 אין דבר של שבסופו כאמור, כך היבוא בשל החל מ"המע את תשומות כמס לנכות דין פי

 העמדה נקיטת על לדווח החובה עוסקים לגבי אותם כי אפקטיבית, הוחלט מס תוצאת
  .01/01/2017החל מיום  שייעשה שירותים יבוא לגבי תחול

 

  כאן לחצו - להודעת הדחייה על מועד הגשת הדיווח

  כאן לחצו - 02/2016 להבהרה בנושא עמדה מס'

 

  : למידע ופרטים נוספים

 03-6085401מנהל מחלקת מסים עקיפים, חטיבת המס, טל':, רו"ח ניסים פחימה
 03-6085512': טל, חטיבת המס, מחלקת מסים עקיפים, ד דנית כהן"עו
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7.2016וזר מסים ח  

ומכס דיווח על עמדה חייבת בדיווח בנושאי מע"מ  
 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

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

 ופקודת המכס תוקנו בהתאם בעקבות כך.
 

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

 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים לכל היותר.  5מיליון ש"ח בשנה או  2על 
 
עמדות החייבות  11פרסמה רשות המסים רשימה הכוללת  2016בדצמבר  26יום ב

 עמדות לעניין מכס.  16-בדיווח בנושא מע"מ, ו
 

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
 

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 
 

 

 כאן צולח –לחוזר המלא 

 

 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 מסים מחלקת מנהל, פחימה ניסים ח"רו

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