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חוזר מסים 9.2017
הגשת דוח אחד עבור חייבי דיווח מפורט למע"מ
עד ל 23-בכל חודש

שלום לכולם,
ביום ה 30-בינואר  2017אושר בכנסת בקריאה שניה ושלישית תיקון מס'  55לחוק
מס ערך מוסף לפיו עוסקים החייבים בדיווח מפורט יגישו את הדיווח המפורט כדו"ח
תקופתי (דוח אחד בלבד) ,וזאת עד ל 23-בכל חודש.
עד כה במסגרת הוראות שעה שתוקפן הוארך מספר פעמים ,נקבע כי הדיווח המפורט
יוגש כדו"ח נפרד ,בנוסף לדו"ח התקופתי וזאת בתוך חמישה עשר ימים ממועד
הגשת הדו"ח התקופתי .הוראת השעה האחרונה בנושא פקעה ביום  31בדצמבר
.2016
חובת הגשת דוח מפורט חלה כיום על :עוסקים יחידים אשר מחזור עסקאותיהם עולה
על  2.5מיליון ש"ח וכן עוסקים אשר חלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי
שיטת החשבונאות הכפולה וחברות אשר מחזור עסקאותיהן עולה על  1.5מיליון ש"ח.
תחילתו של תיקון זה הינו מיום .1.1.17
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