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חוזר לקוחות מספר 15/2018

עבור לקוחות המשרד
העברת הדיווח על רכישות מהרש"פ ומכירות לרש"פ
לדיווח המפורט
ביום  4בפברואר , 2018 ,פרסמו רשויות המס הקלות שנועדו לייעל ולשפר הליכי עבודה בהתנהלות עוסקים ישראלים
מול הרשות הפלסטינית.
כיום מבוצעת ההתחשבנות על בסיס דיווחי החייבים במס על רכישותיהם מהרש"פ על גבי טופס מע"מ  878ומכירותיהם
לחייבים במס מהרש"פ על גבי טופס .879
דיווחים אלו מבוצעים על גבי טפסים ידניים ונשלחים בצירוף העתקי החשבוניות ייעודיות (רכישה -חשבוניות  / Pמכירה -
חשבוניות  )Iליחידת הקמר"פ (יחידת קישור מע"מ לרשות הפלסטינית) בדואר רשום.
הקצאת חשבוניות  Iתמשיך להיות מבוצעת ע"י רשות המסים והשימוש בפנקסים הכחולים הידניים יימשך וכן ניכוי מס
תשומות מספקי רש"פ ימשיך להיות על בסיס חשבוניות  Pבלבד ,חשבוניות אלו ימשיכו להישמר כחלק ממערכת הנהלת
החשבונות .אולם ע"י דיווח במסגרת הדיווח המפורט ,יחסך הצורך למלא באופן ידני את טפסי  878ו 879 -וכן משלוח
העתקי החשבוניות והטפסים בדואר רשום אל יחידת הקמר"פ.
יובהר כי השינוי האמור לעיל יחול אך ורק על חייבים במס המדווחים למע"מ במסגרת הדיווח המפורט.
בהתאם ,במסגרת הדיווח המפורט ,העוסקים מתבקשים להקפיד הקפדה יתרה על סיווג ודיווח נכון של חשבוניות
העסקה ( )Iוהתשומה ( ,)Pהואיל ,והדיווח עליהן ישמש לצורך ההתחשבנות מול הרשות הפלסטינית.
חובת ציבור העוסקים המורשים ובתי התוכנה להיערך תוך  90ימים מפרסום ההודעה על ידי רשות המסים.
נשמח לסייע וללוות את החברות בבדיקת יישום ההנחיה במסגרת הדיווחים המפורטים ותקינותם.
האמור לעיל ,הינו בגדר פיילוט של רשות המסים ויבחן בשנית לאחר כשנה על ידי רשות המסים.
מצ"ב קישור להנחיה:
https://taxes.gov.il/about/publicannouncements/pages/ann_040218_1.aspx

זאת ועוד ,נציין כי רשות המסים פרסמה הסדר לעוסקים גדולים במסגרת מבזק מספר - 33/2017אשר מתייחס
לעוסקים המבצעים מעל לכ  60-חשבוניות לרש"פ בחודש  ,לפיו יחולו הקלות באופן הפקת תיעוד בעסקאות עם גופים
הרשומים ברש"פ .ההסדר מאפשר לעוסק מורשה אשר עומד בקריטריונים האמורים בהסדר ,להוציא בגין עסקאותיו עם
עוסק ,מלכ"ר או מוסד כספי הרשומים ברשות הפלסטינית חשבונית כמשמעותה בסעיף  45לחוק ,דהיינו ,חשבונית מס,
תחליף לחשבונית  . Iזאת ועוד ,הרשאה להובלת הטובין בליווי חשבונית מס כאמור ו/או תעודת משלוח בלבד .כאשר
דיווח יימסר אחת לחודש ליחידת הקמר"פ באופן מקוון באמצעות דוח ממוחשב מיוחד עד ה 15-לחודש.

בכדי להיכלל על ציבור העוסקים בהסדר עוסקים גדולים ,לרבות ציבור העוסקים שנכלל בעבר בהסדר ,יש להגיש
בקשה מנומקת בכתב בהתאם לדרישות הקמר"פ לשם קבלת אישורו.
משרדנו יכול ללוות את העוסקים במסגרת בקשה לקבלת ההקלות כאמור.
מצ"ב קישור למבזק:
https://taxes.gov.il/Vat/Documents/HoraotOskimMeyatzgim/Hasder_Oskim_ACC.pdf

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת מיסים עקיפים במשרדנו בטלפון שמספרו .03-6232535
מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע פיסקלי מעודכן בנושאי מס שונים.
בהתאם ,אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

קוסט פורר גבאי את קסירר

