 1פברואר2018 ,
חוזר לקוחות מספר 9/2018

עבור לקוחות המשרד
עמדות מס החייבות בדיווח לשנת  2017בנושא מע"מ ומכס
לאחרונה רשות המסים פרסמה  25עמדות חייבות בדיווח חדשות לשנת  ,2017ובהן נכללו  3עמדות חדשות במכס ו 2-עמדות
חדשות במע"מ.
יש לשים לב ,כי העמדות החדשות מתווספות לעמדות החייבות בדיווח הקיימות שהתפרסמו לשנת  ,2016כך שחובת הדיווח חלה
על כלל העמדות שפורסמו בשנים ) 2016-2017סה"כ  13עמדות במע"מ ו 19-עמדות במכס(.
להזכירכם" ,עמדה חייבת בדיווח" הינה עמדה שמתקיימים בה כל אלה:
 (1היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס החולפת;
 (2יתרון המס הנובע ממנה עולה על  2מיליון ש"ח בשנה או על  5מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים לכל היותר.
אדם הנוקט עמדה חייבת בדיווח ידווח על כך בטופס שיקבע המנהל ,בתוך  60ימים מתום שנת המס שבה נקט עמדה חייבת
בדיווח כאמור .הדיווח יתבצע באמצעות טופס מס'  1346לגבי תחום המס הרלוונטי )מע"מ ,מכס(.
יוער ,כי בהודעת רשות המסים מיום  29.1.2018הוחלט לאפשר דחיית הגשת הדיווח עד ליום  1.7.2018או עד למועד הגשת הדוח
השנתי לשנת המס  2017למס הכנסה ,לפי המוקדם מביניהם.
חובת הדיווח לא חלה על –
 .1מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף  9לפקודת מס הכנסה;
 .2חבר בני אדם ,מואגד או לא מואגד ,שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים ושאינו מוסד כספי;
 .3עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על  3מיליון ש"ח.
תשומת לבכם לעמדות החדשות במע"מ:
עמדה " – 12/2017פעילות בעלת מאפיינים עסקיים בשוק ההון"
לפי העמדה ,חלה חבות במס על פעילות של קניה ומכירה של ניירות ערך ומסמכים סחירים אחרים ,הנעשית על ידי יחיד או על
ידי חבר בני אדם עבור עצמם ,ואשר הינה בעלת מאפיינים עסקיים כפי שהוכרו בפסיקה.
על יחיד או חבר בני אדם ,שמקיימים פעילות של קניה ומכירה של ניירות ערך ומסמכים סחירים אחרים ,ואשר הינה בעלת
מאפיינים עסקיים כאמור ,להירשם כמוסד כספי.
עמדה " – 13/2017גמול שנקבע כשכר טרחה לבא כוח מייצג בתובענה ייצוגית"
לפי העמדה ,כאשר נפסק גמול לבא כוח המייצג בתובענה ייצוגית ,עליו להוציא חשבונית מס מרכזת לחברי הקבוצה התובעת,
ולא לנתבע המשלם.
העמדות החדשות במכס עוסקות שלושתן בנושא הוספת עלויות מסויימות לערך לצורכי מכס.
עמדה " – 17/2017הכללת עלויות בגין תבניות ופריטים דומים בערך לצרכי מכס"
עמדה " – 18/2017הכללת הוצאות פרסום בערך לצרכי מכס"
עמדה " – 18/2017הכללת תקבולים המשולמים לצדדים שלישיים בערך לצרכי מכס"

לרשימת כלל העמדות החייבות בדיווח במע"מ ובמכס והפירוט בגינן :
https://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/AmadotHayavotDivuach/amadot_20162017_maam_Acc.pdf
https://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/AmadotHayavotDivuach/amadot_20162017_mehes_Acc.pdf
לפרטים נוספים ניתן לפנות אל מחלקת מיסים עקיפים במשרדנו בטל' .03-6232535
מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מס שונים.
בהתאם ,אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.
קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר

