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חוזר מסים 8.2015
מע"מ -תוארך תוקף הוראת שעה בעניין דיווח מקוון
לקוחות וידידים יקרים,

קישורים רלבנטיים:

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה ביום  7.6.15את הארכת התוקף של ההוראה הקובעת ,כי ניתן
להגיש את הדו"ח המפורט למע"מ כדו"ח נוסף בסוף החודש מבלי להצמידו לדו"ח התקופתי ,עד תום
שנת .2016

דף הבית של חטיבת המס

תיקון מס'  44לחוק מס ערך מוסף קבע ,כי החל משנת  2015יחליף הדוח המפורט את הדוח התקופתי
(ראה חוזר קודם של משרדנו -מסים .)8.2014
הכנסת הקודמת היתה אמורה לאשר את דחיית המהלך ,אולם לאור מערכת הבחירות נדחתה תחילתו
של התיקון המוצע לשלושה חודשים מיום כינונה של הכנסת החדשה.

לניוזלטר "רשת המס"
לארכיון חוזרים מקצועיים 2014
לארכיון חוזרים מקצועיים 2015

כאמור הארכת התוקף הנ"ל על ידי ועדת השרים מביאה לדחייה נוספת עד תום שנת  2016וזאת לשם
מתן זמן נוסף של היערכות לאיחוד הדו"חות.
תשומת הלב ,כי ההוראה תקפה רק לגבי החייבים בהגשת דו"ח מפורט ,כלומר ,מי שמתקיים לגביהם
לפחות אחד מן התנאים הבאים:
 .1עוסקים אשר חלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה;
 .2חברות/אגודות שיתופיות אשר מחזור עסקאותיהן עולה על  1.5מיליון ( ₪יוער כי עד 30.6.15
המחזור הינו  2מיליון ;)₪
 .3עוסקים יחידים שמחזור עסקאותיהם עולה על  2.5מיליון.

להודעת רשות המסים בנושא  -לחצו כאן
למידע ופרטים נוספים:
רו"ח נסים פחימה ,מנהל מחלקת מסים עקיפים ,חטיבת המס ,טל'03-6085401 :
עו"ד דנית כהן ,מחלקת מסים עקיפים ,חטיבת המס ,טל'03-6085512 :
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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