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 רשות המיסים – במע"מ ובמכס דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" .א

 פרסמה הרשות רשימות עמדות חייבות בדיווח בנושא מע"מ ומכס. על פי 2016בחודש דצמבר 

 :הוראות חוק מע"מ והוראות פקודת המכס, על העוסק / מוסד כספי / יבואן וכו' )להלן

 יום 60המדווחים"( לדווח על נקיטת עמדה שונה מהעמדות שפורסמו על ידי הרשות תוך "

 , יוגש דיווח עד ליום2016מתום שנת המס, כלומר, בגין עמדות כאמור שננקטו בשנת המס 

01/03/2017.  

הדיווח עד  ( פרסמה הרשות הודעה על דחיית מועד הגשת30/01/2017בתאריך ג' שבט תשע"ז )

למס  2016או עד למועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת המס ( 01/07/2017) ליום ז' בתמוז תשע"ז

מבניהם, וזאת לאור העובדה כי מדובר בדיווח ראשון מסוגו )עמדות  הכנסה, לפי המוקדם

 (.2016לראשונה בחודש דצמבר  חייבות בדיווח פורסמו

ואחרונה  במענה לפניות רבות שהתקבלו למתן ארכה נוספת, הוחלט לאפשר דחייה נוספת

הדו"ח  ו עד למועד הגשת( א01/10/2017להגשת דיווח כאמור עד ליום יא' תשרי תשע"ח )

 .למס הכנסה, לפי המוקדם מבניהם 2016השנתי לשנת המס 
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 הבהרה -)ג( להוראות מעבר -סעיפים )ב( ו -לפקודת מס הכנסה  11סעיף  -הטבות מס לישובים  .ב

לפקודת מס הכנסה שפורסמו בלוחות  11סעיף  -בהמשך להנחיות בנושא הטבות מס לישובים 

הנחיה של מירי סביון, רו"ח סמנכ"לית בכירה  2017ביוני  20בתאריך הניכויים, פורסמה 

 שומה וביקורת, להלן הבהרות ועדכונים:

 )ג( להוראות המעבר יחולו גם על יחיד שהפך לתושב היישוב לאחר-הוראות סעיפים )ב( ו

 .1/1/2016היום הקובע, קרי 

תושב  במשך כל שנת המסההטבה בהתאם לסעיף )ב( להוראות המעבר חלה רק על מי שהיה 

 (לפקודה. 4)ב()11היישוב ולא יחולו לעניין זה הוראות סעיף 

הזכאים  הפך לתושב אחד הישובים 2017 – 2016לאור כך, תושב ישוב שבמהלך שנות המס 

לרשימות  להטבה מכוח סעיפים )ב( ו )ג( להוראות המעבר יהיה זכאי להטבות מס בהתאם

 .2017ו  2016הניכויים  maasikim280211שפורסמו בלוחות 

 לפקודת מס הכנסה. 11ההטבה תוענק לתושבים בכפוף לעמידה בתנאי סעיף 

 בנושא זה. 26/2/2017הנחיה זו מבטלת את ההנחיה הקודמת שיצאה ביום 
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בנושא: רווחים ראויים לחלוקה לאור  רשות המסים – 6/2017חוזר מס הכנסה מספר  .ג
 פסק דין ז'ורבין
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רשות המסים בנושא: רווחים ראויים לחלוקה לאור  – 6/2017חוזר מס הכנסה מספר  . ג 
 )המשך( פסק דין ז'ורבין
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

שא: רווחים ראויים לחלוקה לאור רשות המסים בנו – 6/2017חוזר מס הכנסה מספר  . ג 
 )המשך( פסק דין ז'ורבין
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

רשות המסים בנושא: רווחים ראויים לחלוקה לאור  – 6/2017חוזר מס הכנסה מספר  . ג 
 )המשך( פסק דין ז'ורבין
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

רשות המסים בנושא: רווחים ראויים לחלוקה לאור  – 6/2017חוזר מס הכנסה מספר  . ג 
 )המשך( פסק דין ז'ורבין
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

ת המסים בנושא: רווחים ראויים לחלוקה לאור רשו – 6/2017חוזר מס הכנסה מספר  . ג 
 )המשך( פסק דין ז'ורבין

 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 141גיליון מס'  2017יולי 

 
 21 

 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

רשות המסים בנושא: רווחים ראויים לחלוקה לאור  – 6/2017חוזר מס הכנסה מספר  . ג 
 )המשך( פסק דין ז'ורבין
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

רשות המסים בנושא: רווחים ראויים לחלוקה לאור  – 6/2017חוזר מס הכנסה מספר  . ג 
 )המשך( פסק דין ז'ורבין
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

רשות המסים בנושא: רווחים ראויים לחלוקה לאור  – 20176/חוזר מס הכנסה מספר  . ג 
 )המשך( פסק דין ז'ורבין
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 2017תשלומים והודעות לרשות המסים עד סוף חודש יולי  .ד

 רשות המסים 7/2017ביצוע מס הכנסה מס'  הוראת .1.ד

 2016הנדון: נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 
 

לפקודת מס  132בהתאם לסעיף  2016המועד החוקי להגשת הדוחות לשנת המס  .1.1

 "הפקודה"( הינו כדלקמן: –, )להלן 1961 –הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א 

  יחידים, המגישים דוחות המבוססים על מערכת חשבונות לפי שיטת

החשבונאות הכפולה, יחידים החייבים בהגשת דוח "מקוון" לפי סעיף 

 .31.5.2017מנים החייבים בהגשת דוח נאמנות עד ליום )ב( ונא131

  30.4.2017עד ליום  –שאר היחידים. 

  31.5.2017ם ועד לי–( 2)ב 131חברות, חייבות בהגשת דוח סופי לפי סעיף. 

, חבר בני אדם 2015( לפקודה, החל מהדוחות לשנת המס 2)ב131כאמור בסעיף  1.2

חייב בהגשת דוח באופן מקוון. למרות האמור, הוראה זו לא חלה השנה על 

 מלכ"רים ושותפויות נפט.

לאפשר קבלת כל האישורים הרלבנטיים לדוחות השנתיים  יחד עם זאת ועל מנת .1.3

מתאימה, החליט מנהל רשות המסים, מר משה  תו, והיערכ2016לשנת המס 

לפי  ליחידים החייבים בהגשת דוח מקווןאשר, לדחות את מועד הגשת הדוח 

( לפקודת מס הכנסה וליחידים שאינם חייבים בהגשת דוח מקוון 2)ב131סעיף 

 29.6.2017-ליום חמישי האך בחרו להגישו באופן מקוון )מתנדבים(, עד 

 .31.7.2017דוח מקוון עד יום  ולחברות החייבות בהגשת

 ישירות אל הביטוח הלאומי 126חובת שידור טופס  .2.ד

חלה חובה על מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת לדווח למוסד לביטוח  2016ינואר החל מ
דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת.  - 126באופן מקוון, בטופס לאומי, 

 (.2015לחוק הביטוח הלאומי )בחוק ההסדרים נוב'  355וזאת עפ"י תיקון סעיף 

 מועדי הדיווח:

  ר החודשים ינואר עד יוני של אותה שנה.עבו -ביולי בכל שנה  18עד יום 

  עבור החודשים ינואר עד דצמבר של השנה שקדמה לה. -בינואר בכל שנה  18עד יום 

  לגבי שנת המס שקדמה לה, נתנה לכלל המעסיקים  –באפריל בכל שנה  30עד יום
 לפקודת מס הכנסה. 166לפי סעיף סים ילרשות המארכה להגשת דו"ח 

הכנסה ומהווה אישור סופי ומותאם ע"י  )דיווח זה הינו תואם את דיווח מס
 רו"ח/החשב של המעסיק(.
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( 2017תשלומים והודעות לרשות המסים עד סוף חודש יולי  . ד 

בשל רווח הון מניירות ערך סחירים  2017ביולי  31חובת דיווח ותשלום מקדמה עד  .3.ד

 שלא נוכה בגינו מלוא המס במקור 2017במחצית הראשונה של שנת 

 ותשלום דיווח חובת חלה לפקודה, 131 סעיף לפי שנתי דוח בהגשת שחייב מוכר על
 או )בישראל בבורסה למסחר הרשומים ערך בניירות הוניות עסקאות בגין מקדמות

 לא אך ערך,ניירות ה מכירת בעת הון רווח נוצר לנישום בהם מקרים באותם(, בחו"ל
 (.חלקי באופן נוכה או כלל נוכה )לא במקור המס מלוא נוכה

  ביולי 31 לתאריכים ונקבעה שנתית חצי הינה המקדמה ותשלום הדיווח חובת
 לחודש שקדמו החודשים בששת ערך ניירות של מכירה בגין מס שנת כל של בינואר 31-ו

 רווחי על 2017 שנת של שנתי החצי הדיווח את להגיש יש לפיכך,. הדיווח יום חל שבו
 מיום יאוחר לא ,2017יוני  עדינואר  החודשים עבור סחירים ערך ניירות ממכירת הון
 .2017ביולי  31
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

     הוספת הישוב בני דקלים )במועצה האזורית לכיש( לרשימת הישובים המוטבים  .ה
 לפקודת מס הכנסה 11על פי סעיף 

 של סמנכ"לית בכירה שומה ובקורת ברשות המסים, 5.7.2017להלן הודעה מתאריך 

 שוב בני דקלים לרשימת הישובים המוטבים.הוספת הימירי סביון, רו"ח, בנושא 

( 1368, נוסף הישוב בני דקלים )סמל ישוב: 2017חברתי לשנת  –על סמך האשכול הכלכלי 

 לפקודת מס הכנסה. 11לרשימת הישובים הזכאים להנחה ממס בהתאם לסעיף 

על הכנסה  7%תושבי הישוב רשאים לקבל הנחה של  1.1.2017לאור האמור, החל מיום 

 ש"ח. 132,000מיגיעה אישית, עד לתקרה של 

 לפקודת מס הכנסה. 11ההנחה תוענק לתושבים בכפוף לעמידה בתנאי סעיף 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 רשות המסים –עדכון תאום מס לאור החקיקה של תכנית "נטו משפחה"  .ו

חוקק חוק מס הכנסה )הגדלת נקודות זיכוי להורים( )הוראת שעה(  2017בחודש מאי 

 .2017, המעניק נקודות זיכוי נוספות להורים מתחילת שנת 2017 –התשע"ז 

עדכן את כתוצאה מהוראת שעה זו ייתכן כי מי שערך תיאום מס הכנסה השנה, יצטרך ל

 ין ילדיו.נות מאותן נקודות זיכוי נוספות בגתיאום המס שברשותו כדי ליה

במקרים בהם ניתן, רשות המסים תעדכן את אישורי תיאומי המס ותשלח בדואר את 

 ורך בהגעה למשרדי השומה.צם ללא יהאישורים המעודכנ

 אולם, קיימים מקרים בהם נדרש להגיע למשרד השומה לצורך עריכת תיאום מס מעודכן.

השומה לצורך עריכת תיאום להלן הקריטריונים לפיהם ניתן לדעת מי נדרש להגיע למשרד 

 מס מעודכן:

במשרדי  13.6.2017-ל 1.1.2017אם ערכת תיאום מס ליותר ממעסיק אחד, בתקופה שבין 

 .0%-השומה ונקבע לך ניכוי מס גדול מ

 או

באמצעות  19.6.2017-ל 1.1.2017אם ערכת תיאום מס ליותר ממעסיק אחד, בתקופה שבין 

 .0%-מהאינטרנט ונקבע לך ניכוי מס גדול 

 ובנוסף, ענית בחיוב על אחת מהשאלות הבאות:

 ?2017שנים במהלך שנת  4-5האם הנך גבר נשוי ואב לילד שמלאו לו  .1

ואינך  2017שנים במהלך שנת  4-5האם הנך הורה במשפחה חד הורית, לילד שמלאו לו  .2

 מקבל/ת עבורו קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי?

ואת מבקשת להעביר נקודת זיכוי אחת בגין  2017במהלך שנת  האם הנך אם לילד שנולד .3

 הילד לשנה הבאה?

אם הנך נכלל/ת בקריטריונים המצוינים לעיל, תוכל/י לפנות למשרד פקיד השומה לצורך 

 .עדכון תיאום המס שברשותך
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המסים –עדכון תאום מס לאור החקיקה של תכנית "נטו משפחה"  . ו 

 

 ח פ ס נ
 

 2017 –)הגדלת נקודות זיכוי להורים( )הוראת שעה(, התשע"ז  חוק מס הכנסה

 –חוק מס הכנסה )הגדלת נקודות זיכוי להורים  2638פורסם בספר החוקים  16.5.2017ביום 

, בהוראת השעה הוגדלו נקודות הזיכוי לאם ולאב עבור 2017 –התשע"ז הוראת שעה(, 

 בלבד. 2018-ו 2017לשנים  ,ילדיהם עד גיל חמש

 בהתאם להוראת השעה יינתנו לכל אחד מההורים נקודות זיכוי בגין ילדיהם כמפורט להלן:

 נקודת זיכוי. 1.5 –בשנת הלידה 

 נקודות זיכוי. 2.5 –בגילאים שנה עד חמש )ילד שטרם מלאו לו שש בשנת המס( 

 1.5בנוסף, הוראת השעה מאפשרת לאם בלבד את הבחירה להעביר נקודת זיכוי אחת )מתוך 

( משנת 2018-ו 2017נקודות הזיכוי( בגין כל אחד מילדיה שנולד באחת משתי שנות המס )

 הלידה לשנה העוקבת.

 סכמת את הוראת השעה:להלן טבלה המ

 :ת זיכוי לאשהונקוד

 לאחר התיקון לפני התיקון גיל הילד בשנת המס

 *1.5 0.5 שנת הלידה

 2.5 2 שנה עד חמש שנים

זיכוי אחת מתוך  *  נקודות הזיכוי לשנה שלאחר שנת הלידה. 1.5האישה רשאית להעביר נקודת 

 :נקודות זיכוי לגבר

 לאחר התיקון לפני התיקון גיל הילד בשנת המס

 1.5 1 שנת הלידה

 2.5 2 שנה

 2.5 2 שנתיים

 2.5 1 שלוש שנים

 2.5  ארבע שנים

 2.5  חמש שנים

זו תחול רטרואקטיבית מ *  .1.1.17-הוראת שעה 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 רשות המיסים –דף מידע לנוער העובד )לרבות בחופשת הקיץ(  .ז

תחום הסברה ופרסומים  דברי ההסבר המובאים כאן בהוצאת חטיבת השומה והביקורתלהלן 

 הינם כלליים ואין לראות בהם נוסח החוק. . דברי ההסברביחידה לדוברות והסברה

שנה( זכאי לנקודת  17או  16פקודת מס הכנסה, נוער עובד )מי שמלאו לו בשנת המס  על פי

 לחודש, בנוסף לנקודות הזיכוי המגיעות לתושבי ישראל: ש"ח 215אחת, בשווי של  זיכוי

  נקודת זיכוי. 3.25 -שנה זכאי ל 18שנה וטרם מלאו לו  16נער שמלאו לו 

  נקודת זיכוי. 3.75 -שנה זכאית ל 18שנה וטרם מלאו לה  16נערה שמלאו לה 

ש"ח  6,700נקודת זיכוי פירושה הפחתה מסכום המס שחייבים בו. לפיכך, נער המשתכר עד 

לא ישלמו מס  (ש"ח לשנה 90,000חודש )ל 7,500לשנה( ונערה המשתכרת עד  80,400לחודש )

 הכנסה.

 (ראה נספח - )כרטיס עובד 101במסגרת קבלתכם לעבודה בחופשת הקיץ, יהיה עליכם למלא טופס 

 שנה בשנת המס. 18שנה אך טרם מלאו לכם  16ולסמן במקום המיועד לכך כי מלאו לכם 

 נכון.המעסיק יעניק לכם את נקודות הזיכוי המגיעות ויחשב את המס ה

 ניתן להוריד מאתר רשות המסים. 101טופס 

 כמו כן, מי שלא עבד בחלק מהשנה ולא היו לו הכנסות נוספות מלבד משכורתו אצל אותו

 מעסיק, יהא זכאי לניכוי מס מופחת ממשכורתו. יש לציין עובדה זו במקום המיועד לכך

 .101בטופס 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המיסים –דף מידע לנוער העובד )לרבות בחופשת הקיץ(  . ז 

 נספח
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 )המשך( רשות המיסים –)לרבות בחופשת הקיץ( דף מידע לנוער העובד  . ז 

 נספח )המשך(
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 רשות המיסים – הודעה לציבור העוסקים בתחום הזהב .ח

הקשור לענף הזהב פורסם ברשומות  1976-התשל"וז' לתקנות מס ערך מוסף, 6תיקון תקנה 

  .6.4.2017-ב 

 . נפלה טעות 9.5.2017מודעה מתאריך ב

 להלן הנוסח המתוקן :

, עברה האחריות להוצאת 6.5.2017 - סים מעדכנת כי החל מיום י' באייר התשע"זירשות המ

ז' לתקנות 6חשבונית בעסקאות בתחום הסחר בזהב מהמוכר לקונה וזאת בהתאם לתקנה 

 מע"מ.

התקנה קובעת, כי במכירת סחורות המסווגות על פי הפרטים לצו תעריף המכס המנויים 

 .בתקנה, הקונה )ולא המוכר(, אם הוא עוסק, חייב בהוצאת החשבונית ובתשלום המס

התיקון חל על פרטי המכס המפורטים בתקנה לרבות, מכירת זהב בצורתו הגולמית )גוש, 

אבקה, מטיל, מטבע וכדו'(, על זהב מעובד חלקית, ומטבעות זהב ולרבות תכשיטי זהב 

שנשברו וניתן לשקמם ותכשיטים של זהב שמטרת רכישתם היא לצורך שימוש בתכולת 

 כצורתם בעת הרכישה.הזהב שלהם כחומר גלם ולא למכירתם 

 student-hak3@taxes.gov.il לכל שאלה בנושא תיקון תקנה זו ניתן לפנות לדוא"ל: 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 2017-מוסר תשלומים לספקים, תשע"זחוק  .ט

חוק מטרת  30.3.2017ם ו, פורסם ברשומות בי2017 –חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז 

זה להסדיר את ביצוע התשלומים לספקים ובכך למנוע את דחיית התשלומים, לגבי כל עסקה 

 שהיא מכירת טובין, מתן שירות או ביצוע עבודה, במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי.

 :להלן עיקרי מועדי התשלום

רשות מדינה, משרד ממשלתי, המועצה להסדר ההימורים בספורט או מפעל הפיס,  (1)

 לספק את התמורה בעד העסקה באחד המועדים המפורטים להלן:שלם ת

 45-לא יאוחר מ –אם התקופה לתשלום לספק נספרת ממועד המצאת החשבון  1.1

 ;ממועד המצאת החשבון ימים

אם התקופה לתשלום לספק נספרת מתום החודש שבמהלכו הומצא החשבון  1.2

 ימים מתום אותו החודש. 30-לא יאוחר מ –למזמין 

בהתקשרות בעסקה לביצוע עבודות הנדסה בנאיות, תשולם התמורה בעד העסקה לא 

ימים מתום החודש שבו  70-או מ ימים מהמועד שבו הומצא החשבון 85-יאוחר מ

 הומצא לו החשבון, לפי העניין.

מוסד להשכלה גבוהה מתוקצב, גוף מתוקצב או גוף אחר שהוקם לפי דין, למעט רשות  (2)

קומית והמועצה להסדר ההימורים בספורט, שהתקשר עם ספק בחוזה מדינה, רשות מ

ימים מתום  45-לביצוע עסקה, ישלם לספק את התמורה בעד העסקה לא יאוחר מ

החודש שבו הומצא לו החשבון, אלא אם כן קבעו הצדדים באופן מפורש בחוזה, באישור 

אופייה המיוחד של אם הדבר נדרש בשל )המנהל הכללי של המזמין, מועד אחר לתשלום 

 .(ההתקשרות או שהוא אינו מועד בלתי הוגן באופן חריג

ימים מתום  45-רשות מקומית תשלם לספק את התמורה בעד העסקה לא יאוחר מ (3)

לא יאוחר  –בנאיות החודש שבו הומצא לו החשבון, ולגבי עסקה לביצוע עבודות הנדסה 

 .ימים מתום החודש שבו הומצא לו החשבון 80-מ

במקרה שבו העסקה ממומנת באמצעות מימון חיצוני )תמיכה שמקבלת רשות מקומית 

ה מגוף מתוקצב(, רשאית הרשות המקומית לדחות את מועד תשלום במהמדינה או הקצ

 החלק היחסי מהתמורה שממומן באמצעות המימון החיצוני.

ע עסקה, ישלם שהתקשר עם ספק בחוזה לביצומוסד כספי, עוסק מורשה או עוסק פטור,  (4)

ימים מתום החודש שבו הומצא לו  45-לספק את התמורה בעד העסקה לא יאוחר מ

החשבון, אלא אם כן קבעו הצדדים באופן מפורש בחוזה מועד אחר לתשלום; ואולם לא 

ייקבע מועד אחר לתשלום כאמור, אלא אם כן הדבר נדרש בשל אופייה המיוחד של 

 הוגן באופן חריג. ההתקשרות או שהוא אינו מועד בלתי

 ריבית והצמדה (5)

תמורה שלא שולמה עד המועד לתשלום החשבון, תשולם לספק בתוספת הפרשי הצמדה 

 בתוספת ריבית פיגורים. –ימים מהמועד האמור  30וריבית, ובחלוף 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל בניוזלטר זה הכלולים בנושאים שאלותיכם על השיבל נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוותבו  לראות ואין בלבד מידע למסירת ניוזלטר זה נועד

 סיוע בשיווק מוצרים ושירותים לחו"ל -תכנית כסף חכם .י

סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מפעיל את תוכנית כסף חכם המסייעת להגדיל  מינהל

את היקף המכירות בשווקים הבינלאומיים. במסגרת התוכנית יכיר מינהל סחר חוץ בהוצאות 

ייעודיות לשיווק מוצרים בחו"ל או לרכישת שירותים לקידום מאמצי השיווק בשוק היעד 

 הנבחר.

וניסיון מוקדם ביצוא.  מיליון ש"ח 200בהיקף מכירות עד חברות תוכנית כסף חכם מיועדת ל

במסגרת התוכנית ניתן סיוע דו שנתי לחברות ישראליות המשווקות לחו"ל במטרה להשיג 

 .גידול משמעותי בהיקף המכירות

 .17:00בשעה  31/07/2017: תאריך אחרון להגשת בקשות

שייה < פעילות בינלאומית < מערך פרטים נוספים ניתן למצוא באתר משרד הכלכלה והתע

 .כלי סיוע לתעשיה
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