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חוזר לקוחות  - 10/09שינויים בחוק מע"מ

חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים  2009ו') 2010 -חוק ההסדרים'( כולל רפורמה מקיפה בכל הקשור בדיווח
למע"מ .המטרה של הרפורמה הינה להילחם בתופעת 'החשבוניות הפיקטיביות'  -חשבוניות שהמע"מ בגינו אינו
משולם לרשויות המס וזאת באמצעות הצלבת מידע של מקבלי חשבוניות המס עם המידע שיימסר מנותני
חשבוניות המס ,וגילוי מיידי של חשבוניות פיקטיביות.
 .1עיקרי הרפורמה:
 .1.1הדיווח התקופתי למע"מ יכלול דיווח מקוון של פרטי כל חשבוניות ההכנסה וכל חשבוניות ההוצאה.
הדיווח יהיה מקוון ויחתם ,החל מיום  ,15/7/2010באמצעות חתימה דיגיטלית כהגדרתה בחוק.
המשמעות הינה הכבדה גדולה על כל מערכת ניהול החשבונות של עסקים וחובה לכלול פרטים מפורטים
במערכת הנהלת החשבונות לגבי חשבוניות הרכישה וחשבוניות המכירה .הנהלת החשבונות תצטרך
להתבצע באופן שוטף וזאת בשל העובדה שהדיווח יהיה חודשי .עוסקים קטנים יתקשו לערוך את
הנהלת החשבונות באופן עצמאי.
 .1.2מספרי חשבוניות הכנסה יוקצו ,החל משנת המס  ,2011על ידי רשות המסים באופן מקוון עד לסוף חודש
נובמבר של השנה שלפני שנת השימוש בחשבוניות .המשמעות  -אם עד היום מספרי החשבוניות נקבעו
על ידי העוסק הרי שבעקבות השינוי בחוק מספרי החשבוניות יקבעו על ידי רשות המסים.
 .1.3בפרטי החשבונית נדרש לרשום את מספר הרישום של הקונה במידה והקונה הוא עוסק מורשה ,מלכ"ר
או מוסד כספי.
 .1.4כל העוסקים ,המוסדות הכספיים והמלכ"רים יהיו חייבים בדיווח חד חודשי )גם אם בחלק מהמקרים
התשלום בפועל יהיה אחת לחודשיים כפי שנהוג היום לגבי חלק מעוסקים(.
 .2לוחות זמנים:
הרפורמה תבוצע באופן מדורג:
 - 1.1.2010 .2.1עוסקים שחייבים בהנהלת חשבונות בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול ספרים ומחזור
עיסקאותיהם בשנת  2009היה מעל  4,000,000ש"ח ) 2התנאים מצטברים(.
 - 1.7.2010 .2.2מלכ"רים המעסיקים  600עובדים לפחות ומוסדות כספיים.
 - 1.1.2011 .2.3עוסקים שחייבים בהנהלת חשבונות כפולה לפי הוראות ניהול ספרים או שמחזור
עיסקאותיהם בשנת  2010היה מעל  1,000,000ש"ח .מלכ"רים המעסיקים  300עובדים לפחות.
 - 1.1.2012 .2.4כל העוסקים למעט אלו שיקבלו פטור מהמנהל וכן כלל המלכ"רים.
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 .3היערכות:
 .3.1נדרש לוודא שתוכנות הנהלת החשבונות ערוכות להגשת הדוחות המקוונים למע"מ.
 .3.2עוסקים המנהלים את הנהלת החשבונות באופן עצמאי נדרשים לשקול רכישת תוכנה מתאימה.
 .3.3כל החייבים בדיווח נדרשים לפעול לניהול החשבונות באופן שוטף.
 .3.4קבלת כרטיס חתימה דיגיטלית.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה כפי שידרשו.

בכבוד רב,
קדמי  -אלחנתי
רואי חשבון
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