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חטיבת המס

חוזר מיסים 13.2007
תכנוני מס החייבים בדיווח לפי חוק מע"מ
 24ביוני2007 ,
לקוחות וידידים יקרים
בימים אלו ,פרסמה רשות המיסים את חוזר מע"מ  – 1/07תכנוני מס החייבים
בדיווח לפי חוק מע"מ .בהתאם לחוזר זה ,נקבעו שתי פעולות החייבות בדיווח
כתכנוני מס לעניין חוק מס ערך מוסף.
הפעולה הראשונה הטעונה דיווח הינה כל התקשרות שעניינה מכירת זכות
במקרקעין ל קבוצת רוכשים המתארגנת כקבוצה לרכישת הזכות ולבנייה על
המקרקעין באמצעות גורם מארגן.
הפעולה השנייה הטעונה דיווח הינה כל החזקה במישרין או בעקיפין של
מלכ"ר או מוסד כ ספי ,באחד או יותר מאמצעי השליטה בעוסק ,בשיעור של
 75%לפחות.
בהתקיים התנאים שנקבעו בתקנות ,על הגורמים הקשורים לביצוע הפעולות,
מוטלת החובה לצרף לדו"ח התקופתי שעליהם להגיש עפ"י סעיף  67לחוק,
נספח בו יפורטו הפרטים הרלוונטיים לביצוע הפעולה.
חובת הדיווח הינה לגבי פעולות שבוצעו החל מיום  1לינואר  ,2007כאשר
המועד להגשת טופס הדיווח הראשון על פעולות כאמור הינו עד ליום  15ליולי
 .2007יצוין ,שעל פי הפרשנות של רשות המיסים ,לגבי הפעולה השנייה,
חובת הדיווח חלה גם על החזקות שהחלו לפני ה 1-בינואר ( 2007דהיינו,גם
אם ההחזקות נרכשו לפני  1בינואר .)2007
החוזר המצ"ב מפרט את הפעולות החייבות בדיווח לעניין מע"מ ,כמו גם את
מועדי הדיווח ,הסנקציות בשל אי הדיווח כאמור ותחולת ההוראה .לנוחיותכם
רצ"ב טופס הדיווח הכולל גם את הנחיות רשות המיסים.
להבהרות והסברים נוספים:
אסף בהר :טל'  ,03 – 6085590דוא"לabahar@deloitte.co.il :
לחץ כאן והכנס לארכיון החוזרים המקצועיים און-ליין.
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