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9.2017חוזר מסים   

  מ"למע מפורט דיווח חייבי עבור אחד דוח הגשת

בכל חודש 23-עד ל  

 

 שלום לכולם,

 

לחוק  55מס' תיקון בקריאה שניה ושלישית  בכנסתאושר  2017בינואר  30-ביום ה

יגישו את הדיווח המפורט כדו"ח  בדיווח מפורטלפיו עוסקים החייבים מס ערך מוסף 

 .כל חודשב 23-זאת עד לו ,(תקופתי )דוח אחד בלבד

 

המפורט  במסגרת הוראות שעה שתוקפן הוארך מספר פעמים, נקבע כי הדיווחעד כה 

בתוך חמישה עשר ימים ממועד לדו"ח התקופתי וזאת בנוסף יוגש כדו"ח נפרד, 

בר בדצמ 31עה ביום השעה האחרונה בנושא פקהוראת  .הדו"ח התקופתי הגשת

2016. 

 

חובת הגשת דוח מפורט חלה כיום על: עוסקים יחידים אשר מחזור עסקאותיהם עולה 

מיליון ש"ח וכן עוסקים אשר חלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי  2.5על 

 ש"ח. מיליון 1.5שיטת החשבונאות הכפולה וחברות אשר מחזור עסקאותיהן עולה על 

 

 .1.1.17מיום תיקון זה הינו  ו שלתתחיל

 

  לחצו כאן - להודעת רשות המסים בעניין
 

https://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_230117_3.aspx
https://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_230117_3.aspx
https://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_230117_3.aspx
https://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_230117_3.aspx
http://www2.deloitte.com/us/en.html


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

 . שאלה בנושא

 

 

 למידע ופרטים נוספים:

 מנהל מחלקת מסים עקיפים, חטיבת המס, שותף,  ,ח נסים פחימה"רו

 03-6085401טל': 

 מנהלת בכירה, מחלקת מסים עקיפים, חטיבת המס,  ,ד דנית כהן"עו

  03-6085512טל': 

 מנהלת בכירה, מחלקת מסים עקיפים, חטיבת המס,  ,רו"ח הילה גולדיטש

 073-3994102 טל':

 מנהל, מחלקת מיסים עקיפים, חטיבת המס,  ,יזרעאלרו"ח יניב 

 03-7181773טל': 

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

 בו. לאמור לבך תשומת את

 .הזכויות שמורותכל © 
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