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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק מס ערך מוסף )תיקון מס' 55( )שומה חלקית(, התשע"ו-2016

בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 1, בסעיף 77, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:1  תיקון סעיף 77  

הגיש חייב במס דוח תקופתי ומצא המנהל כי נכון לערוך שומה לגבי נושא ")ד(  )1(
אחד או כמה נושאים שנכללו או שהיה צריך לכלול בדוח התקופתי שהוגש, 
רשאי הוא לשום לפי מיטב שפיטתו, בשומה חלקית, את המס המגיע או את מס 
התשומות של החייב במס, הנוגעים לאותו נושא או נושאים, ובלבד שבאותו 

מועד לא קבע לו המנהל שומה לפי סעיף קטן )א( 

שומה חלקית לפי סעיף קטן זה ניתן לקבוע פעם אחת בלבד לגבי אותה   )2(
תקופת דוח 

המנהל יודיע לחייב במס על הנושא או הנושאים שבכוונתו לבחון בטרם   )3(
יחליט אם לקבוע שומה חלקית לפי סעיף קטן זה 

דין שומה חלקית לפי סעיף קטן זה כדין שומה לכל דבר ועניין, ואולם אין   )4(
בשומה חלקית כדי לפגוע בסמכויות המנהל לשום לפי מיטב שפיטתו את יתרת 

המס המגיע או את מס התשומות של החייב במס, בהתאם להוראות סעיף זה 

נקבעו לגבי אותה תקופת דוח שומה חלקית לפי סעיף קטן זה ושומה לפי   )5(
זו ויערוך את התיאומים  זו על  )א(, יקבע המנהל את השלכותיהן  סעיף קטן 

הנדרשים "

הצעת חוק זו מטרתה לאפשר למנהל כהגדרתו  סעיף  1 
 - )להלן  התשל"ו-1975  מוסף,  ערף  מס  בחוק   
החוק(, לערוך בדיקה יעילה של סוגיות מסוימות, הראויות 
לבחינה נפרדת, ביחס לדוח התקופתי המוגש על ידי חייב 
במס לפי סעיף 67 לחוק  זאת, על ידי עריכת שומה חלקית 
שהיה  או  שנכללו  נושאים  כמה  או  אחד  לנושא  ביחס 

עליהם להיכלל בדוח התקופתי האמור 

הסדר דומה קיים כיום בסעיף 145א2)א1( לפקודת מס 
הכנסה, בעקבות תיקון לפקודה האמורה שאושר לאחרונה 
בחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי 
התקציב לשנות התקציב 2015 ו–2016(, התשע"ו-2015 )ס"ח 
התשע"ו, עמ' 219, 243( )להלן - חוק ההתייעלות הכלכלית( 

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשע"ו, עמ' 736     1

הודעת המערכת

בהצעת חוק הירושה )הליך חלופי לסילוק חובות מכספי עיזבון(, התשע"ו-2016, שפורסמה בהצעות חוק 
1045, בכותרת, אחרי "הצעת חוק הירושה" צ"ל ")תיקון מס' 15(" 
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