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 15.2015חוזר מסים 
הדו"ח המפורט ימשיך להיות מוגש  -לחוק מע"מ  51תיקון 

 2016ל הדו"ח התקופתי עד תום שנת כדו"ח נוסף ע

 

 

 ,יקרים וידידיםלקוחות 

 

חוק ל ,2015 -ה"התשע והוראת שעה 51' תיקון מסכנסת בשר וא 2015יולי ב 27 -ביום ה

תיקון מאריך את תוקפה של ההוראה שנקבעה תחת התיקון "(. התיקון)" מס ערך מוסף

, עד תום שנת ח התקופתי"ח נוסף על הדו"כדויוגש ח המפורט "כי הדו, הקובעת 44

2016. 

 

החיל חובת הגשת  1975 -לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 37תיקון מספר ,הרקע לתיקון: 

להגשת הדו"ח התקופתי, כאשר המטרה שבשלב כלשהו דו"ח מפורט בתחילה בנוסף 

  דו"ח זה יחליף את הדו"ח התקופתי למע"מ.

לדו"ח התקופתי,  בנוסףקבעה כי הדו"ח המפורט יוגש  44תיקון בשנקבעה  שעה תהורא

אך תוקפה הוארך עד ליום , 31.12.2014לפקוע ביום  הוראה זו הייתה אמורה

כאמור לעיל, התקופה הוארכה  .הכנסת: לחוק יסוד 38הוראות סעיף  מכח 30.6.2015

 הדוח המפורט ימשיך להיות מוגש בנוסף לדו"ח התקופתי. 2016שוב ועד תום שנת 

כי תקופת הדיווח לגבי עוסק אשר מחזור עסקאותיו אינו עולה על , תיקוןקובע העוד 

 .בכפוף לסייגים שנקבעו בעניין זה, ח תהיה חודשיים"ש 1,500,000

 

 . 1.7.2015תחילתו של תיקון זה הינה מיום 

  כאן צולח - לנוסח התיקון כפי שמפורט בחוק

 
שאלה עומד לרשותכם ומזמין אתכם לפנות אלינו בכל  Deloitte צוות מחלקת מע"מ של

 . בנושא

 

 

 למידע ופרטים נוספים:

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

   
 קישורים רלבנטיים:     

 

 דף הבית של חטיבת המס

 לניוזלטר "רשת המס"

  2014לארכיון חוזרים מקצועיים 

 2015לארכיון חוזרים מקצועיים 
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  03-6085512: מחלקת מסים עקיפים, חטיבת המס, טל' ,ד דנית כהן"עו
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