
 

 4102 נובמברב 26|  חטיבת המסאל | ריש

 

 03.4302 מיסים חוזר
הרחבת האפשרות לתשלום מע"מ על  -לחוק מע"מ 28תיקון 

מיליון ש"ח  4לכל עוסק שמחזורו עד למכר טובין  בסיס מזומן
 מיליון ש"ח 5423וליצרן שמחזורו עד 

 
 

 ,יקרים וידידיםלקוחות 

 חל החיוב במכר של טובין מע"מ קובע, ככלל, שלחוק  44סעיף : רקע לתיקון

 במס עם מסירתם לקונה4 

נקבע כי עוסקים  5040444102ועד  04244104בהוראת שעה לתקופה שמיום 

להוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות(, שחלה עליהם תוספת א' 

)ד( 4, ומתקיים בהם האמור בסעיף "(הוראות ניהול פנקסים)" 0795-התשל"ג

ש"ח  0,731,111לאותה תוספת )יצרנים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 

מועסקים( יחול החיוב במס לגביהם, בעסקאות מכר של  6-ובעסקם לא יותר מ

 נכס, עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל )כלומר, לפי בסיס מזומן(4

 

 אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה  4102בנובמבר  42 -ה ביום: התיקון

 4302 -(, התשע"ה28חוק מס ערך מוסף )תיקון מס' ושלישית את 

מרחיב את האפשרות לדיווח ותשלום מע"מ על בסיס מזומן "(4 התיקון התיקון)"

 :אחד מהמקרים הבאיםבגם  מכר טוביןבגין 

 מיליון ש"ח. 4כל עוסק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על ( 0)

  ניהול פנקסים)ג( לתוספת א' להוראות 4( עוסק שמתקיים בו האמור בפרט 4)

ש"ח אך אינו עולה על 0,731,111יצרן שמחזור עסקו עולה על קרי, )

אך בעסקו יותר  ש"ח 0,731,111 -ש"ח, או שמחזור עסקו פחות מ 5,231,111

 מועסקים(4  09 -מועסקים ולא יותר מ 6 -מ

  ₪.מיליון  0.23עסקו אינו עולה על המשמעות: תחולה על יצרן שמחזור 

 
נקבע לפי ההגדרה בהוראות ₪( מיליון  5423נציין כי המחזור הרלבנטי ליצרנים )

)מע"מ( ואילו המחזור שנקבע לכלל  כולל מסים עקיפיםניהול פנקסים ועל כן הוא 

 4אינו כולל מע"מנקבע לפי חוק מע"מ ועל כן הוא ₪( מיליון  4העוסקים )

  שנה שלישית ברציפות! 

חטיבת המס שלנו דורגה כמובילה בשוק הישראלי 

  World Taxידי מגזין המיסוי הבינלאומי -על

 World Tax 2015 את הדירוג ניתן לראות באתר

 
 קישורים רלבנטיים: 

 

 BEPSלכתבת מגזין "ערך מוסף" בנושא תכנית 
 

 דף הבית של חטיבת המס

 לניוזלטר "רשת המס"

 4102לארכיון חוזרים מקצועיים 

 לארכיון חוזרים מקצועיים בין השנים
4113-4105 

 

http://itrworldtax.com/Jurisdiction/67/Israel.html
http://ildigital.olivesoftware.com/Olive/ODE/Deloitte/Default.aspx?href=DLT%2F2014%2F08%2F01&pageno=30&view=document
http://www.deloitte.com/il/tax
http://www.deloitte.com/il/tax
http://iltlvmoss01/sites/ok/mas/DocLib21/רשת%20המס%20-%20גיליון%20מס%27%205.pdf
http://iltlvmoss01/sites/ok/mas/DocLib21/רשת%20המס%20-%20גיליון%20מס%27%205.pdf
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/services/tax/c9705ada23bfb310VgnVCM3000003456f70aRCRD.htm
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/services/tax/1bd5584a69f13410VgnVCM1000003256f70aRCRD.htm
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/services/tax/1bd5584a69f13410VgnVCM1000003256f70aRCRD.htm


 

 4 לגבי עסקאות 04044103: תחילת התיקון הינה מיום תחילה והוראות מעבר

, ימשיכו 04044103שמועד קבלת התמורה או מועד מסירת הטובין בהן חל לפני 

 חוק מע"מ4 לחול ההוראות הקודמות של 

 

 

 כאן לחץ -נוסח התיקון לחוק ל
 

 
 למידע ופרטים נוספים:

 15-6183210טל': מחלקת מסים עקיפים, חטיבת המס, נהל מ ,רו"ח נסים פחימה

  15-6183304 ':חלקת מסים עקיפים, חטיבת המס, טלמ, עו"ד דנית כהן

 

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

 בו4 לאמור לבך תשומת את להסב אלא החוזר מטרת

 שמורות4כל הזכויות © 
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