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 25.2020חוזר מסים 

 2020לשנת המס  הארכת מועד לביצוע ספירת מלאי

 

 

 שלום לכולם,

 את ההודעה הבאה:  2020בדצמבר  29רשות המסים פרסמה היום, 

)להלן:  1973, התשל"ג –להוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות(  26הוראה 

( קובעת כי יש לפקוד את מלאי העסק תוך חודש ימים לפני "הוראות ניהול ספרים"

 יום המאזן או אחריו.

כידוע הוכרז בישראל מצב חירום והוטלו הגבלות מחמירות על פעילות המשק ועל 

, נכנסה מדינת ישראל לסגר שלישי. מצב זה 27/12/2020המגזר העסקי. כמו כן ביום 

 אפשר שגרת עבודה רגילה.אינו מ

, ניתן יהיה לפקוד את מלאי העסק עד ליום 2020לאור האמור, עבור שנת המס 

יש להדגיש כי יש לערוך את ההתאמות הדרושות לקביעת ערך . 31/3/2021

 המלאי ליום המאזן.

 

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


)מתוך חוברת תום  לספירת המלאילצפייה בחוזר של משרדנו בנוגע 

 לחצו כאן -( 2020שנת המס 

 לחצו כאן - 29.12.2020בהודעת רשות המסים מיום לצפייה 

 

 

 למידע ופרטים נוספים:

, Deloitteמנהל המחלקה המקצועית בחטיבת המס, דירקטור,  ,רו"ח ועו"ד דני גבאי

 03-6085532טל': 

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

 לבך לאמור בו.את תשומת 

 כל הזכויות שמורות.© 
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