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 9201לשנת ת בדיווח וחייב ותעמד בגיןדיווח דחיית 
 בנושא מע"מ ומכס

 

 

 שלום לכולם,

 

 על פי הוראות חוק מע"מ והוראות פקודת המכס, על עוסק/ יבואן לדווח על נקיטת

יום מתום שנת המס. כלומר,  60הרשות תוך עמדה שונה מהעמדות שפורסמו על ידי 

 1ם דיווח עד ליואמור להיות מוגש , 2019עמדות כאמור שננקטו בשנת המס  בגין

 .2020במרץ 

 

על אדם הנוקט בעמדה חייבת בדיווח לדווח על כך לרשות המסים. לעניין מע"מ 

ות ומכס, עמדה חייבת בדיווח היא עמדה אשר עומדת בניגוד לעמדות שפרסמה רש

מיליון ש"ח  2המסים עד תום שנת המס החולפת ויתרון המס הנובע ממנה עולה על 

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

 

 לא פורסמו עמדות חדשות בנושאי מע"מ ומכס, ולכן יש לדווח לגבי שנת 2019בשנת 

"מ/ מע בטופס ידווחו העמדותעל כלל העמדות שפורסמו כבר בשנים קודמות.  9201

 .1346 /מכס ובטופס 1346

 ד 67סעיף הוראת פי על כי ,יצוין ספק הסר למעןכי, " נאמר המסים רשות בהודעת

 כלל לא אם אף כך על לדווח בדיווח החייבת עמדה הנוקט עוסק על"מ מע לחוק

 .כאמור בדיווח החייבת הפעולה את התקופתי בדוח

https://taxes.gov.il/taxesformslist/maam1346_2017.pdf
https://taxes.gov.il/taxesformslist/maam1346_2017.pdf
https://taxes.gov.il/taxesformslist/meches1346_2017.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/policies/tax-report-station-2019


 רשות שפרסמה לעמדה בניגוד העומדת עמדה על לדווח יש כי, יובהר כן כמו

 הינו ממנו הנובע המס יתרון ואשר החולפת השנה של המס שנת תום עד המיסים

  ".החולפת המס שנת לפני החלה העסקה אם אף לחוק ד 67 בסעיף כאמור

 

על מנת לאפשר " של רשות המסים נאמר כי 2020בפברואר  27בהודעה מיום 

דיווח עד  לאפשר דחיית הגשת הוחלטלעוסקים/יבואנים להיערך לדיווח כאמור, 

למס  2019או עד למועד הגשת הדוח השנתי לשנת המס  01/09/2020 ליום

 .בהם"הכנסה, לפי המוקדם 

 

של  2019לחוזר המפרט את העמדות )מתוך חוברת תום שנת המס 

 לחצו כאן - משרדנו(

 

 לחצו כאן - להסבר כללי של רשות המסים על עמדות החייבות בדיווח

 

 לחצו כאן - 2019לרשימת עמדות בנושא מע"מ לשנת המס 

 

 לחצו כאן - 2018לרשימת עמדות בנושא מכס לשנת המס 

 

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

 . אלינו בכל שאלה בנושא

 

 

 לפרטים נוספים:

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

 050-6246000טל': 

,  Deloitte, מחלקת מסים עקיפים, חטיבת המס,דירקטורית ,גולדיטש ח הילה"רו

 050-7023836טל': 

  ,Deloitteמנהל בכיר, מחלקת מסים עקיפים, חטיבת המס,  ,רו"ח יניב יזרעאל

 052-6990769טל': 

 
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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