ישראל | חטיבת המס |  6בינואר 2016

חוזר מסים 2.2016
החל משנת  2016דוח תקופתי למע"מ ידווח באופן מקוון בלבד
על ידי עוסקים החייבים בדיווח מפורט
לקוחות וידידים יקרים,


על פי תיקון לתקנות מע"מ והודעת רשות המסים ,עוסקים החייבים בהגשת דוח מפורט
על פי חוק מע"מ ,יחויבו להגיש את הדוח התקופתי באופן מקוון בלבד ,וזאת החל מה-
1.1.2016



בהתאם לסעיף 69א(ז) לחוק מע"מ ,עוסקים החייבים בהגשת דוח מפורט כאמור ,הינם
עוסקים אשר חל לגביהם אחד מן התנאים להלן:
 oמחזור עסקאותיהם עולה על  2.5מיליון ₪
 oחלה עליהם חובה לנהל פנקסים בשיטת החשבונאות הכפולה
 oמחזור העסקאות עולה על  1.5מיליון  ₪ונתקיים לגביהם אחד מהבאים-
( )1חייבים ע"פ דין בהכנת מאזן ומינוי רו"ח מבקר
( )2רשום כשותפות /כאיחוד עוסקים ואחד השותפים/עוסקים מחויב במאזן ומינוי
רו"ח מבקר


עוסקים אחרים ,שאינם חייבים בהגשת דוח מפורט ,אך מעוניינים בכך ,יוכלו אף הם
להגיש דו"ח באופן מקון



לצורך עידוד השימוש במנגנון הדיווח והתשלום המקוונים ,נקבע כי:
עוסקים המדווחים והמשלמים באופן מקוון ,יוכלו לדווח ולשלם לא יאוחר מיום ה19-
לחודש
עוסקים שבוחרים שלא לשלם באופן מקוון ,ידווחו לא יאוחר מיום ה 15-לחודש ויוכלו
לשלם בתוך שני ימי עסקים ,מהמועד האמור

 כפי שנמסר לנו מרשות המיסים ,ביצוע התשלום יתאפשר באחת משלושת הדרכים
הבאות:
 .1תשלום באמצעות העברה בנקאית
 .2תשלום באמצעות כרטיס אשראי ,מוגבל בסכום בהתאם לחברת האשראי
 .3הדפסת שובר ידני לתשלום בבנק הדואר

להודעת רשות המסים מיום  – 24.12.15לחצו כאן
לתיקון התקנות (ק"ת  – )7593לחצו כאן
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