NEWSLETTER / 27 FEB. 18.

בס"ד

עדכון מתוקצר :פרסום תוספת עמדות חייבות בדיווח בנושאי מע"מ לשנת .'17

כזכור ,החל משנת  ,'16חלה חובה לדווח בגין נקיטה בעמדה החייבת בדיווח ,כפי שפורסמה ע"י רשות
המיסים.
מעבר לעמדות שפורסמו לשנת  ,'16פורסמו  2עמדות נוספות לשנת  ,'17אשר הנוקט בהן בשנת המס
האמורה חייב להגיש דיווח בגינן ,באופן שנקבע בדין.
האחת – עמדה מס'  – 12/17עניינה ב"פעילות בעלת מאפיינים עסקיים בשוק ההון".
השניה – עמדה מס'  – 13/17עניינה "גמול שנקבע כשכר טרחה לבא כוח מייצג בתובענה ייצוגית".
לעניין עמדה מס'  12/17נציין ,כי זו דורשת בין היתר קיומם של מאפיינים עסקיים (עפ"י מבחני הפסיקה
המאוזכרים במסגרתה) לפעילות הקניה והמכירה של ניה"ע והמסמכים הסחירים.
משכך ,לדידנו ,נראה ,כי מקום בו פעילות כאמור ,שסווגה עפ"י טיבה כפעילות לפי סע'  )4(2לפקודה ,וכך
מוצגות הכנסותיה בדו"חות המבוקרים/האישיים לפי העניין – עולה הסבירות ,כי בהתאם לא תחשב
פעילות זו בגדר העמדה האמורה.
לעומת זאת ,בהעדר תחולת סע'  )4(2הנ"ל או עת עסקינן בהיקף ניכר  /פעיל מן המקובל – יש לבחון את
התקיימות הנסיבות לתחולת העמדה וחובת הגשת דיווח בגין נקיטה בה.

יוזכר ,כי חובת הדיווח חלה בנקיטה בעמדה הסותרת איזו מן אלו שפורסמו ע"י הרשות ,שיתרון המס
הנובע ממנה עולה על  ₪ 2Mבשנה או שעולה על  ₪ 5Mע"פ  4שנים.
כמו"כ יוזכר ,כי הוחרגו מחובה זו גופים מסויימים (מוסד ציבורי לצורך פקודת מס הכנסה ,מלכ"רים
מסויימים ועוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על .)₪ 3M
הדיווח נדרש להתבצע ע"ג טופס המיועד לכך ,ויוגש באופן מקוון בהתאם להוראת סעיף 67ב' לחוק מע"מ.
לשם עמידה על חובת הדיווח האמורה ,כקבוע בסעיף 67ד' לחוק מע"מ ,הוגדרו מונחים ממושא הנדון ,כגון
"עמדה חייבת בדיווח"" ,יתרון מס" ,וכן הוחרגו גופים מסויימים מתחולתו.
רשות המיסים דחתה את המועד להגשת דיווח כאמור בגין שנת המס  '17למוקדם מבין יום ה  1.7.18ומועד
הגשת הדוח השנתי למס הכנסה (כאשר ,ככלל ,על הדיווח להיות מוגש תוך  60ימים מתום שנת המס בה
ננקטה עמדה החייבת בדיווח).

– מצ"ב נוסחי העמדות הנוספות לשנת – '17
https://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/AmadotHayavotDivuach/amadot_2017_maam_Acc.pdf
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