מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק מס ערך מוסף (הוראת שעה) ,התשע"ה2015-
הוראת שעה

	.1

בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד יום ב' בטבת התשע"ז ( 31בדצמבר  ,)2016יקראו
את חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו1975- ,1כך:
()1

במקום סעיף 67א יבוא:

"דוח מיוחד לעוסק 67א( .א) עוסק החייב בדיווח מפורט כאמור בסעיף 69א(ז) יגיש,
החייב בדיווח מפורט
נוסף על כל דוח תקופתי שהוא מגיש ,דוח מיוחד ,בתוך 15
ימים ממועד הגשת הדוח התקופתי או במועד מאוחר יותר
שיורה המנהל.
(ב) עוסק רשאי להגיש דוח כאמור בסעיף קטן (א) במקום
הדוח התקופתי ,אם אישר זאת המנהל ,בתיאומים ובתנאים
שיורה ,ובלבד שדוח כאמור יוגש במועד שבו יש להגיש דוח
תקופתי לפי חוק זה.
(ג) המנהל רשאי לפטור סוגי עוסקים שמתקיים לגביהם
האמור בסעיף 69א(ז) ,מהגשת דוח מיוחד לפי אותו סעיף ,וכן
רשאי הוא לפטור כאמור עוסק מסוים ,דרך כלל או במקרה
מיוחד ,אם מצא כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת
בנסיבות העניין;".
()2

בסעיף 69א -
(א) בכל מקום ,במקום "תקופתי" יבוא "מיוחד" ובמקום "התקופתי" יבוא
"המיוחד";
(ב)

בסעיף קטן (א) ,המילים "על אף האמור בסעיף  - "69לא ייקראו;

(ג)

אחרי סעיף קטן (ז) יקראו:

דברי הסבר
סעיף  1בחוק מס ערך מוסף (תיקון מס'  ,)44התשע"ד-
( 2014פורסם בס"ח התשע"ד ,עמ' ( )290להלן -
תיקון מס'  ,)44נקבע כהוראת קבע כי החל מיום י' בטבת
התשע"ה ( 1בינואר  )2015ואילך ,עוסק החייב בדיווח מפורט
יגיש את הדוח המפורט כדוח תקופתי .בשנים האחרונות ,מאז
שנקבעה לראשונה חובת הדיווח המפורט בחוק ההתייעלות
הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים
 2009ו– ,)2010התשס"ט ,2009-מוגש הדוח המפורט ,במסגרת
הוראות שעה ,כדוח נפרד בתוך  15ימים ממועד הגשת הדוח
התקופתי ,ומאז יום י"ג באדר א' התשע"ד ( 13בפברואר )2014
הסדר זמני זה מעוגן בהוראת שעה שנקבעה בסעיף  6של
תיקון מס' .44
בהתאם להוראות סעיף (6ב) של תיקון מס'  ,44הוראת
השעה האמורה היתה אמורה לפקוע ביום ט' בטבת
התשע"ה ( 31בדצמבר  .)2014עם זאת ,תוקפה של הוראת
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השעה הוארך עד יום י"ג בתמוז התשע"ה ( 30ביוני )2015
בשל הוראות סעיף  38לחוק–יסוד :הכנסת ,הקובע כי "כל
חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החדשים האחרונים
לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת ,או תוך ארבעה
חדשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר ,או תוך שלושת
החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת
 יעמוד בתקפו עד תום שלושת החדשים האמורים".לצורך ביצוע בדיקות והתאמות נוספות במערכות
הגבייה של רשות המסים וכדי לאפשר לעוסקים את המשך
הגשת הדוח המפורט בתוך  15ימים ממועד הגשת הדוח
התקופתי ,מוצע לחוקק מחדש את הוראת השעה לעניין
האמור ,ולקבוע כי לתקופה נוספת של שנה וחצי תמשיך
לחול ההוראה ולפיה יוגש הדוח המפורט כדוח נוסף על
הדוח התקופתי.

ס"ח התשל"ו ,עמ'  ;52התשע"ה ,עמ' .81
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הצעות חוק הממשלה  ,925 -י"ב בתמוז התשע"ה29.6.2015 ,

כאמור בסעיף (67א);".
(67א);".
תקופה
בסעיף
הדוח" -
"תקופתכאמור
זה,תקופה
הדוח" -
"תקופת בסעיף
"(ח) בסעיף זה(" ,ח)
()3

בסעיף 75א )3( -

בסעיף 75א -

"תקופתי" יבוא "מיוחד";
"מיוחד";
במקום
(א),יבוא
"תקופתי"
בסעיף קטן
(א) בסעיף קטן (א)(,א)במקום
(ב)

התקופתי"  -לא ייקראו;
ייקראו;
"בדוח
המילים -לא
התקופתי"
"בדוח (ב),
בסעיף קטן
בסעיף קטן (ב)(,ב)המילים

החייבכספי ועוסק החייב
ועוסק ,מוסד
"למלכ"ר
כספי
יבוא
מוסד
מיוחד"
"למלכ"ר,
יבוא"בדוח
מיוחד"אחרי
(117א)(6ב),
בסעיף"בדוח
(117א)(6ב) ,אחרי
()4
( )4בסעיף
בדיווח מפורט" .בדיווח מפורט".
התשע"ה ( 1ביולי .)2015
בתמוז .)2015
התשע"הי"ד( 1ביולי
בתמוז זה ביום
תחילתוי"דשל חוק
חוק זה ביום
תחילה תחילתו של 	.2
	.2

תחילה

דברי הסבר
סעיף 2

מאחר שהוראת השעה האמורה פוקעת ביום
י"ג בתמוז התשע"ה ( 30ביוני  )2015כאמור לעיל,

הצעות חוק הממשלה  ,925 -י"ב בתמוז התשע"ה29.6.2015 ,

מוצע לקבוע כי תחילתה של הוראת שעה מוצעת זו תהיה
ביום י"ד בתמוז התשע"ה ( 1ביולי .)2015
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