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 לחוק מע"מ ותיקונים 24השינויים בעקבות תיקון מספר 
 בחוק ההתייעלות הכלכלית

 2102באפריל  22
 

  לחוק מע"מ ותיקונים בחוק ההתייעלות הכלכלית 24השינויים בעקבות תיקון 

בקריאה שניה ושלישית את התיקונים לחוק מע"מ. תוצאות בימים אלה אישרה הכנסת 

תהליך לבשורה לעוסקים רבים ובעקר לקטנים שבהם. בד בבד, הדיונים הביאו בסופו של ה

בקריאה שניה ושלישית את  מדוו הוכנסו מספר הכבדות בנסיון לאתר עסקאות שאינן

התיקונים לחוק מע"מ. תוצאות הדיונים הביאו בסופו של התהליך לבשורה לעוסקים רבים 

 מדווחות. אתר עסקאות שאינןובעקר לקטנים שבהם. בד בבד, הוכנסו מספר הכבדות בנסיון ל

 להלן פירוט תמציי של השינויים שאושרו בכנסת. יש לשים לב לכל הסעיפים.

 הסעיף בחוק מע"מ התיקון הנושא

מועד חיוב מע"מ 

  במקרים מיוחדים

  )יחסים מיוחדים(

במקרה של יחסים מיוחדים בין עוסקים או 

 מצטברהעדר מחיר, החיוב יהיה על בסיס 

העסקה או השירות גם אם  מיד עם ביצוע

העוסק זכאי לכאורה לחיוב רק עם קבלת 

 התשלום.

 א(0)29

חיוב במע"מ עם קבלת 

התמורה ועל הסכום 

שהתקבל על עסקות מכר 

נכסים של עוסק שחל 

)ד( לתוספת 4עליו סעיף 

א להוראות ניהול 

 פנקסים 

מעבר לדיווח על בסיס מזומן ליצרנים קטנים 

₪ אלפי  0,951מ של )מחזור הכנסות כולל מע"

 2102הוראת שעה לשנת  -מועסקים(  6או עד 

 ואפשרות לשר האוצר להאריך התקופה

 ב(0)29

ימים ממועד החיוב במס במכירת נכס  04תוך  מועד הוצאת חשבונית

 בכל המקרים.  -או במתן שירות 

 )א(46

הזכות להוציא חשבונית 

 מס

איסור לדרוש חשבונית מס קודם לתשלום 

 או חלקה. התמורה

 ( 0)א47
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 הסעיף בחוק מע"מ התיקון הנושא

הקצאה של מספרי חשבוניות 

 לעוסק 

דחייה של מועד תחילת הקצאת מספרי 

 חשבוניות באופן מקוון. 

ואפשרות לדחיה  2107)בתוקף מינואר 

 שנים בכל פעם(. 3של עד 

 )א(ו )ד(47

)בחוק ההתייעלות 

 הכלכלית(

חייב  דוח תקופתי לעוסק

 בדיווח מפורט

פירוט המחזורים השנתיים והמועדים 

החייבים בדיווח מקוון. רשות לקבוע 

פעולותשהן תכנון מס חייב להכלל 

 בדיווח. 

א)ח( 67א)א( עד 67

 ובכלל.

)בחוק ההתייעלות 

 הכלכלית(

פרטי הדוח התקופתי לחייבי 

 דיווח מפורט 

פירוט חשבוניות מס, מסמכים אחרים, 

, לרבות תאריכים, רשימוני יבוא

 מספרים סידוריים סכומים וכיוב'. 

 4.2שמחזור עסקאותיהם עולה על 

מיליוני שקלים בשנה או חייבים 

 בחשבונאות כפולה.

 א)א( עד )ז( ובכלל69

)בחוק ההתייעלות 

 הכלכלית(

במחזור )לפי הוראות ניהול ספרים  דוחות של מלכר ומוסד כספי

(לפקודת מ.ה.( העולה על 4)א()031סעיף 

מיליוני שקלים יגישו דוח מיוחד  21

מפורט בגין רכישת נכס או קבלת 

 שירות. 

 )ב(71

)בחוק ההתייעלות 

 הכלכלית(

ימים מתום שנת המס יש  91בתוך  דוח מסכם לאיחוד עוסקים

לפרט את סך הרכישות והשרותים 

 העוסקים באיחוד.לרבות מ

 א)א(70
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 הסעיף בחוק מע"מ התיקון הנושא

הגשת הדיווח המפורט באופן 

 מקוון

חובת הגשת הדיווח המפורט באופן 

 מקוון

 א)א(72

)בחוק ההתייעלות 

 הכלכלית(

 2102א)א( תחילה 75 שנים 5שמירת מאגר המידע במשך  מאגר מידע

)בחוק ההתייעלות 

 הכלכלית(

ש"ח  835,111לסכום שאינו עולה על  שלום לפי דו"חמועד הת

ישולם המס עם הגשת הדו"ח התקופתי 

 בשל החודשים הזוגיים בשנה

 (0)א88

)בחוק ההתייעלות 

 הכלכלית(

מסך התשומות  %03קנס 

 שלא נוכו

חובת ניכוי ורישום של כל התשומות 

להם זכאי העוסק. אי ניכוי או אי 

רישום יחשבו כאי ניהול פנקסי 

 חשבונות כפי שנקבע.

 (0)א95

זכות ערעור בפני בימ"ש מחוזי למעט  זכות ערעור

במקרה שהעניין בפני ועדה לקבילות 

 פנקסים שהחלה לדון בנושא.

 (2( ו )ב0)ב95

הגשת ערעור או ערר דוחה את תשלום  דחיית תשלום קנס

 הקנס

 )ג(95

מתן אפשרות להטיל הפרשי הצמדה  הפרשי הצמדה וריבית

 95ת גם על קנס לפי סעיף וריבי

97 

סמכות המנהל לאחר מתן התרעה   אי הקצאת מספרי חשבוניות

 לשלול מתן מספרי חשבוניות 

 (2107)הפעלת הסעיף נדחית לשנת 

  (0)א003

)בחוק ההתייעלות 

 הכלכלית(
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 הסעיף בחוק מע"מ התיקון הנושא

 הגבלת סמכות המנהל להארכת מועד דחיית מועדים

לניכוי תשומות לתקופה שאינה עולה 

 שנים. 5על 

 )א(006

העדר פירוט בדוח תקופתי, בדוח  שנת מאסר

 מיוחד או שנתי מסכם.

 ב(6)א()007

)בחוק ההתייעלות 

 הכלכלית(

הרחבת הובלת טובין 

 בחשבוניות או תעודות משלוח

הכנסה או הוצאת טובין בניגוד 

 א. 029להוראות סעיף 

 (01)א()007

הגבלת סמכות המנהל להארכת מועד  מועדים דחיית

לניכוי תשומות לתקופה שאינה עולה 

 שנים 5על 

 )א(006

 

 יש להתייעץ עם המשרד לפני מעבר לדיווח על בסיס מזומן.  (*)
 

 

 

 

 


