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 7.2018חוזר מסים 
 2017לשנת ת בדיווח וחייב ותעמד בגיןדיווח דחיית 

  מ ומכס"בנושא מע

 

  שלום לכולם,

פרסמה רשות המסים רשימות של עמדות חייבות בדיווח  2017בחודש דצמבר 

והוראות פקודת המכס, על עוסק / יבואן  ומכס. על פי הוראות חוק מע"מ בנושא מע"מ

יום מתום  60עמדה שונה מהעמדות שפורסמו על ידי הרשות תוך  לדווח על נקיטת

ם , יוגש דיווח עד ליו2017שנת המס עמדות כאמור שננקטו ב שנת המס. כלומר, בגין

 .2018במרץ  1

ן מע"מ ומכס, על אדם הנוקט בעמדה חייבת בדיווח לדווח על כך לרשות המסים. לעניי

עמדה חייבת בדיווח היא עמדה אשר עומדת בניגוד לעמדות שפרסמה רשות המסים 

מיליון ש"ח בשנה או  2עד תום שנת המס החולפת ויתרון המס הנובע ממנה עולה על 

 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים לכל היותר. 5

 

בדיווח  פרסמה רשות המסים את רשימת העמדות החייבות 2017בדצמבר  31ביום 

עמדות(. יודגש כי  3עמדות( ובנושאי מכס ) 2בנושא מס ערך מוסף ) 2017לגבי שנת 

, וכי יש 2016עמדות אלו מתווספות לעמדות החייבות בדיווח שהתפרסמו בשנת 

 .2016-2017על כלל העמדות שפורסמו בשנים  2017לדווח לגבי שנת 

 

ור, החליטה רשות המסים על מנת לאפשר לעוסקים/יבואנים להיערך לדיווח כאמ

או עד למועד הגשת הדוח השנתי  2018ביולי  1 דיווח עד ליום לאפשר דחיית הגשת

 .ניהםלפי המוקדם מבלמס הכנסה,  2017לשנת המס 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


 

החייבות בדיווח בנושא מס ערך  2017העמדות של רשות המסים לשנת 

 מוסף הינן:

 

 ההון בשוק עסקיים מאפיינים בעלת פעילות 12/2017 - מס' עמדה

חיד או חבר בני אדם, שפעילותם ברובה המכריע הינה קניה ומכירה של ניירות ערך י

ומסמכים סחירים אחרים, ואשר הינה בעלת מאפיינים עסקיים על פי המבחנים 

שפורטו בעמדה )המבחנים מפורטים בחוזר המלא(, יירשמו כמוסד כספי על פי סעיף 

 .1977 -וסד כספי(, התשל"ז( לצו מס ערך מוסף )קביעת מ3)א()1

 

 ייצוגית בתובענה מייצג כוח לבא טרחה גמול שנקבע כשכר - 13/2017 מס' עמדה

על בא כוח המייצג בתובענה ייצוגית להוציא חשבונית מס בשל מתן השירותים 

המשפטיים לחברי הקבוצה שבשמה מנוהלת התובענה הייצוגית ולא לנתבע שנפסק 

 כי ישלם את שכר הטרחה. 
 

 

 כאן צולח –לחוזר המלא 
 

 לחצו כאן -להסבר כללי של רשות המסים על עמדות החייבות בדיווח 
 

 לחצו כאן - 2016כולל שנת  2017לרשימת עמדות בנושא מע"מ לשנת המס 
 

 לחצו כאן - 2016כולל שנת  2017לרשימת עמדות בנושא מכס לשנת המס 

 

עומד לרשותכם ומזמין אתכם לפנות  סים עקיפים, חטיבת המס,צוות מחלקת מ

 . אלינו בכל שאלה בנושא

 

 לפרטים נוספים:

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

 050-6246000טל': 

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

 050-7023836טל':  
 

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

 תשומת לבך לאמור בו.את 

 כל הזכויות שמורות.© 
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