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תקנות מס ערך מוסף )קביעת פרטים שיש לכלול בחשבונית מס שהוציא 
עוסק תושב אזור או תושב שטחי עזה ויריחו או שהוצאה לו ופרטים שיש 

לכלול בתעודת משלוח שהוציא( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 47)ב()2( לחוק מס ערך מוסף )להלן - החוק(, התשל"ו-11975, 
אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות מס ערך מוסף )קביעת פרטים שיש לכלול בחשבונית מס שהוציא עוסק תושב   .1
אזור או תושב שטחי עזה ויריחו או שהוצאה לו ופרטים שיש לכלול בתעודת משלוח 

שהוציא(, התשנ"ו-21996, אחרי תקנה 2א יבוא:

2ב. על אף האמור בתקנה 2, עוסק שמתקיימים בו תנאים אלה "סוג חשבונית אחר
יוציא חשבונית, כמפורט להלן:

הוצאת  מחובת  הופטר  אשר  טובין  המוביל  עוסק   )1(
הוראות  לפי  טובין  הובלת  בעת  התחשבנות  מס  חשבונית 
חשבונית(,  עם  טובין  הובלת  מחובת  )פטור  מוסף  ערך  מס 
או  חשבונית  יוציא  ההוראות(   - )להלן  התשע"ז-32017 

תעודת משלוח כמפורט בהוראות;

חשבונית  להוציא  רשאי  יהיה  שירותים  הנותן  עוסק   )2(
להוראות   2 סעיף  לפי  בקשה  יגיש  אם  לחוק   45 סעיף  לפי 
בשינויים המחויבים והיא תאושר לפי סעיף 2 האמור; על 
עוסק כאמור יחול סעיף 3 להוראות בשינויים המחויבים." 

תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.  .2
כ"ח באב התשע"ז )20 באוגוסט 2017(

)חמ 3-2639(

ר ש א ה  ש מ  
מנהל רשות המסים  

צו מס ערך מוסף )דרישת דוחות נוספים( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 72 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-11975, אני קובע לאמור:

הצו   - )להלן  התשנ"ו-21996  נוספים(,  דוחות  )דרישת  מוסף  ערך  מס  לצו   1 בסעיף   .1
העיקרי( -

בסעיף קטן )א( -  )1(

אחרי "לעוסק או למלכ"ר" יבוא "או למוסד כספי"; )א( 

שטחי  או  אזור   - )להלן  "התשכ"ז-1967  יבוא  "תשכ"ח-1967"  במקום  )ב( 
המועצה הפלסטינית(";

הוספת תקנה 2ב

תחילה

ס"ח התשל"ו, עמ' 52.  1

2  ק"ת התשנ"ו, עמ' 597.

ק"ת התשע"ז, עמ' 1746.  3

תיקון סעיף 1

ס"ח התשל"ו, עמ' 52.  1

2  ק"ת התשנ"ו, עמ' 642.


