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דחייה ביישום מודל הקצאת מספר אישור לחשבוניות 

  ובהחלת השינויים בתוכנות הנהלת חשבונות

 ,שלום לכולם
 

 ההחלטה בדבר), "הרשות": להלן( מלפני מספר חודשים המיסים רשות להודעת בהמשך
 ,ח"ש 5,000 על עולה שסכומן עסקאות בגין מס לחשבוניות אישור מספר הקצאת מודל ליישם
 משבר רקע על כי, לבקשתנו הרשות הבהירה; 2020 המס שנת לשלהי נקבעה תחולתו אשר

 המודל יישום ולכן בעניין החקיקה מלאכת הושלמה טרם, בישראל הפוליטי והמצב הקורונה
 .2022 ינואר טרם יושק לא

 
 בגין אישור מספרי בקבלת עוסקים יחייב, הרשות ידי על שאומץ כפי, המודל יישום כי נזכיר

 .בלבד רים"ומלכ כספיים מוסדות, עוסקים מול ושנעשו ח"ש 5,000 על עולה שסכומן עסקאות
 ממשק באמצעות אשר, אוטומטי אפיק, מחד: אפיקים בשני המודל יופעל, העוסקים מגוון עבור

 אוטומטית הקצאה תתאפשר, הרשות שרתי מול הממוחשבת החשבונות מערכת של מזוהה
 עסקיו במהלך אשר, עוסק שיחייב, ידני אפיק ומאידך; המס חשבונית גבי על אישור' מס של

 מספר להקצאת ייעודי ביישום החשבונית פרטי בהקלדת, פנקס באמצעות חשבוניות מפיק
 .חשבונותיו בהנהלת לדיווח יוסיף אותו, האישור

 
 הממוחשבות התוכנות ליצרני תפיץ 2020 שנת במהלך כי הרשות ציינה, במקור בהודעתה

 לשינויים בהתאם הערכותיהם את לאפשר בכדי, מפורט איפיון מסמך חשבונות לניהול
 ציינה, המעודכנים הזמנים ללוחות בהתאם. המודל של המתוכננים אפיקיו שני על, הנדרשים

, שיידרש ככל וכי בכנסת החקיקה תהליך מהשלמת כחודש עד יופץ זה מסמך כי הרשות
 .ליישום מועדים להארכת בבקשה פרטנית פנייה תאפשר
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אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת 
 להסב את תשומת לבך לאמור בו.החוזר אלא 

 כל הזכויות שמורות.© 

 

 

    
 

 

www.deloitte.co.il  
 
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its 
network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent 
entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a 
more detailed description of DTTL and its member firms.  
 
Deloitte Israel & Co. is a firm in Deloitte Global Network. Deloitte Israel Group a leading professional services firms, providing a wide 
range of world-class audit, tax, consulting, financial advisory and trust services. The firm serves domestic and international clients, 
public institutions and promising fast-growth companies whose shares are traded on the Israeli, US, European and foreign capital 
markets. 
 
© 2020 Deloitte Israel & co. 

 

 

mailto:npahima@deloitte.co.il
mailto:hgoldich@deloitte.co.il
http://www.deloitte.co.il/
http://www2.deloitte.com/global/en/footerlinks/about-deloitte.html
https://www.linkedin.com/company/deloitte-brightman-almagor-zohar?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.facebook.com/deloitteisrael/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/DeloitteIsrael
https://www2.deloitte.com/il/en/footerlinks/contact-us.html

	חוזר מסים 20.2020
	דחייה ביישום מודל הקצאת מספר אישור לחשבוניות ובהחלת השינויים בתוכנות הנהלת חשבונות 

