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 6.2020חוזר מסים 

  הקצאת מספרי חשבוניות מס לעוסקים
 

 

 

 שלום לכולם,

 

"(, החוק)להלן: " 1975-תשל"ו ,לחוק מס ערך מוסף 37לפני כעשור, בוצע תיקון מס' 

לאחרונה,  אשר עיגן את האפשרות להקצאת מספרי חשבוניות ע"י רשות המיסים.

פרסמה רשות המיסים הודעה בדבר אימוץ מודל חדש אשר במסגרתו הרשות תפעל 

)לא כולל מע"מ( ₪  5,000-להקצאת מספרי אישור לחשבוניות מס שסכומם גבוה מ

וזאת מבלי לשנות את המספור הפנימי של התוכנות לניהול מערכת החשבונות של 

 העוסקים.

 

תחול חובה ליישם את  2020עד לתום שנת המס על פי המתוכנן ע"י רשות המיסים, 

השינויים הנוגעים להפקת חשבוניות מס כאמור, בהתאם להוראות רשות המיסים 

 בעניין.

 

 לחצו כאן -לצפייה בחוזר המלא 

 לחצו כאן - בהודעת רשות המסיםלצפייה 
 

עומד לרשותכם ומזמין אתכם לפנות  צוות מחלקת מיסים עקיפים, חטיבת המס,

 . אלינו בכל שאלה בנושא

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2020/full_circular/6.2020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_alerts/2020/full_circular/6.2020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/circular-update-vat-amounts-2019-12-02n/he/vat_CorrectiveDocs_preparing-for-software-changes-021919.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/circular-update-vat-amounts-2019-12-02n/he/vat_CorrectiveDocs_preparing-for-software-changes-021919.pdf


 

 למידע ופרטים נוספים:

 ,Deloitteשותף, מנהל מחלקת מסים עקיפים, חטיבת המס,  ,רו"ח נסים פחימה

 03-6085401טל': 

 ,Deloitteפים, חטיבת המס, ידירקטורית, מחלקת מיסים עק ,רו"ח הילה גולדיטש

  073-3994102 טל':

  ,Deloitte פים, חטיבת המס,יבכיר, מחלקת מיסים עקמנהל  ,רו"ח יניב יזרעאל

   03-7181773טל': 

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

 החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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