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לכבוד
לקוחות המשרד

שלום רב!

הפחתת שעור המע"מ - הנחיות והבהרות
הוא  החיוב שלה  שמועד  עסקה  כל  על  יחול  החדש  המע"מ  שעור  ל-17%.  מ-18%  הופחת  המע"מ  שעור 
מ-1/10/15. הפחתה זו מעלה סוגיה של חתך העסקאות. אלו עסקאות חייבות במע"מ בשיעור 18% ועל אלו 

עסקאות יחול שעור המס החדש. 

מהו מועד החיוב של סוגי העסקאות השונות?

1.     מכירת טובין:

בעסקאות מכר, החיוב חל לפי מועד מסירת הטובין / האספקה לקונה. לכן, טובין שנמסרו לקונה עד ליום 
1/10/15 מחויבים במע"מ לפי 18%, גם אם שולמו לאחר מכן. ולהפך, אם התקבלה מקדמה לפני האספקה 

ניתן לעדכן חיוב ל 17% - למשל פער זמן בין מועד ההזמנה לאספקה בפועל במכירת ריהוט או רכבים.

2.     עסקת מקרקעין:

בעסקאות של מכירת מקרקעין, מועד החיוב במע"מ נקבע לפי המוקדם מבין העמדת המקרקעין לרשות/
לשימוש הקונה, או רישום בטאבו, או תשלום התמורה.

השכרת מקרקעין מחוייבת במע"מ לפי בסיס מזומן. אשר על כן הכנסות שכירות שהתקבלו לאחר ה-1/10/15 
תחויבנה לפי 17% מע"מ גם אם הן שולמו עבור תקופה מוקדמת יותר. ואילו הכנסות שכירות ששולמו מראש 

לפני 30/9/2015 גם עבור תקופה מאוחרת יותר, תחויבנה לפי 18% מע"מ.

3.     מתן שירות:

מועד החיוב הוא לפי בסיס מזומן. 
לכן על כל סכום שמשולם לעוסק עד לתאריך 30/9/15 יחול מע"מ של 18%, ולאחר מכן יחול מע"מ בשיעור 

.17%

4.     ייבוא:

טובין מוחשיים- החיוב חל עם פדייתם מפיקוח רשות המכס.
טובין בלתי מוחשיים- החיוב חל עם רכישת המט"ח מהבנק לצורך התשלום, או עם העברת המט"ח למוכר, 

לפי המוקדם. אם לא נרכש או הועבר מט"ח החיוב יהיה לפי בסיס מזומן.

עוסק שמחזור עסקאותיו לא עולה על שני מיליון ש"ח, ויצרן שמחזור עסקאותיו 2,150,000-3,800,000 ש"ח 
)או פחות מכך אם מעסיק 6-17 עובדים(, לגבי שני עוסקים אלה החיוב במע"מ נקבע לפי בסיס מזומן.

ישנם מקרים בהם גם נותני שירותים מחוייבים לפי בסיס מצטבר )יחסים מיוחדים, תמורה שלא בכסף, עסק מעל 15 
מיליון וכו'(
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הפקת חשבונית מס:

1.     הוצאת  חשבונית:

בהתאם לחוק, ניתן להוציא חשבונית תוך 14 יום ממועד החיוב. אולם, מועד הוצאת החשבונית 
אינו משפיע על מועד החיוב במס, כלומר כאשר מועד החיוב הינו לאחר ה1/10/15, גם אם 
הופקה חשבונית בספטמבר, שעור המס הנכון הינו 17%. אם הופקה כבר בשיעור 18% יש צורך 

לתקן ולהוציא חשבונית זיכוי.

2.     הוצאת  זיכוי:

הודעת זיכוי הבאה לתקן חשבונית שיצאה בשיעור המס הקודם לפני 1/10/15, תוצא אף היא 
18%, גם אם הונפקה לאחר תאריך זה. במידה ויצאה ללקוח בתקופת הדיווח חשבונית   לפי 
נוספת לפי 17%, יש להוציא את הזיכוי לפי 18% בנפרד, זאת למרות העובדה שבד"כ יש לצרף 

זיכוי לחשבונית במהלך אותה תקופה.

כתמיד נשמח לענות על כל שאלה!
מחלקת חברות ועסקים


