
קובץ התקנות 7863, כ"ג באלול התשע"ז, 14.9.2017  1744

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.
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אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

")א1( על אף האמור בסעיף קטן )א(, עוסק המוכר נכס או הנותן שירות לעוסק, 
למלכ"ר או למוסד כספי הרשום באזור או בשטחי המועצה הפלסטינית, ואשר לא 
חלה לגביו תקנה 2 לתקנות 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(, התשנ"ו-31996, יגיש, ליחידת קישור מע"מ 
לרשות הפלסטינית )להלן - יחידת הקישור( נוסף על הדוח התקופתי, גם קובץ 
ממוחשב במבנה רשומה אחיד לפי הנחיה שיחידת הקישור תיתן לעוסק מסוים 

המוכר נכס או הנותן שירות כאמור והמבנה כאמור יכלול את הפרטים האלה:

בשטחי  או  באזור  הרשום  הכספי  המוסד  או  המלכ"ר  העוסק,  מספר   )1(
המועצה הפלסטינית;

תאריך הוצאת החשבונית;  )2(

מספר חשבונית;  )3(

סכום מס ערך מוסף;";  )4(

בסעיף קטן )ב(, במקום "עוסק או מלכ"ר" יבוא  "עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי";  )3(

במקום סעיף קטן )ד( יבוא:  )4(

")ד( הדוח הנוסף כאמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ב( יוגש או יישלח בדואר רשום, 
בתוך חמישה עשר ימים מתום תקופת הדוח שבה הוצאה או התקבלה חשבונית 
מס ההתחשבנות, לפי העניין, למשרד יחידת קישור מע"מ לרשות הפלסטינית;";

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:   )5(

")ה( קובץ ממוחשב כאמור בסעיף קטן )א1( יישלח ליחידת הקישור לא יאוחר 
מהמועד שבו יש להגיש את הדוח הנוסף לפי סעיף קטן )ד(. 

)ו( לעניין סעיף זה, "תקופת הדוח" - כמשמעותה בתקנה 20 לתקנות מס ערך 
מוסף, התשל"ו-41976."

בתוספת לצו העיקרי -  .2
בטופס 1 -  )1(

במקום "דוח ריכוז חשבוניות מס על מכירת טובין ומתן שירותים שהוצאו  )א( 
ושומרון"  יהודה  באזור  או  ויריחו  עזה  בשטחי  הרשומים  ולעוסקים  למלכ"רים 
יבוא "דוח ריכוז חשבוניות מס על מכירת טובין ומתן שירותים שהוצאו לעוסקים, 
למלכ"רים או למוסדות כספיים הרשומים בשטחי עזה ויריחו או באזור יהודה 

ושומרון";

בחלק ד', שכותרתו "הצהרת העוסק", אחרי "שם החותם" יבוא "ותפקידו"; )ב( 

בטופס 2 -  )2(

ימסר  ראשון  והעתק  מקור  העתקים,  וב–2  במקור  ימולא  "הטופס  במקום  )א( 
במקור  ימולא  "הטופס  יבוא  העוסק"  בידי  ישאר  שלישי  העתק  מע"מ,  למשרד 
וב–2 העתקים, מקור והעתק ראשון יימסר למשרד מע"מ, העתק שלישי יישאר 

בידי הקונה";

ק"ת התשנ"ו, עמ' 597; התשע"ז, עמ' 1746.  3

4 ק"ת התשל"ו, עמ' 1590.

תיקון התוספת
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בחלק א', בכותרת, במקום "פרטי העוסק או המלכ"ר )הקונה(" יבוא "פרטי  )ב( 
העוסק, המלכ"ר או המוסד הכספי )הקונה(";

בחלק ג' - )ג( 

)1( בכותרת, אחרי "הצהרת המלכ"ר" יבוא "או המוסד הכספי";

)2( אחרי "שם החותם" יבוא "ותפקידו";

)ד( בחלק ה', אחרי "שם החותם" יבוא "ותפקידו".

תחילתו של צו זה 60 ימים מיום פרסומו.  .3
כ"ח באב התשע"ז )20 באוגוסט 2017(

)חמ 3-270(

ר ש א ה  ש מ  
מנהל רשות המסים  

הוראות מס ערך מוסף )פטור מחובת הובלת טובין עם חשבונית לאזור או 
לשטחי עזה ויריחו(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 129)א( לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-11975 )להלן - החוק(, 
אני קובע הוראות אלה:

ויריחו,  עזה  לשטחי  או  לאזור  הובלה  בכלי  טובין  להוביל  רשאי  יהיה  מורשה  עוסק   .1
בלא חשבונית לפי סעיף 129)ב()1( לחוק, אם -

לטובין כאמור צורפה תעודת משלוח או חשבונית לפי סעיף 45 לחוק או לפי סעיף   )1(
47 לחוק, לפי העניין;

התקיימו לגביו כל אלה:  )2(

בכל חודש בשנה שקדמה להגשת בקשה לקבלת אישור או לחידושו כאמור  )א( 
בסעיף 2, העוסק המורשה עשה אחד מאלה:

הוציא 60 חשבוניות מס לפחות כאמור בסעיף 47)ב()2( לחוק בחודש   )1(
לעוסק, למוסד כספי או למלכ"ר הרשומים בידי הרשות הפלסטינית;

ביצע 60 הובלות בחודש לפחות של טובין בכלי הובלה לעוסק, למוסד   )2(
צורפה  ולטובין  הפלסטינית,  הרשות  בידי  הרשומים  למלכ"ר  או  כספי 
המסים  רשות  שעובד   ,)1( בפסקה  כאמור  חשבונית,  או  משלוח  תעודת 
באחד מהמעברים המפורטים להלן כמשמעותם בצו יישום הסכם הביניים 
אחרות(  והוראות  שיפוט  )סמכויות  עזה  ורצועת  המערבית  הגדה  בדבר 

)תיקוני חקיקה( )נקודות בדיקה(, התשס"ח-22008, חתם עליה:

מעבר תרקומיא;  )1(

מעבר הגלבוע )ג'למה(;  )2(

מעבר עופר )ביתוניא(;  )3(

מעבר שער אפרים;  )4(

מעבר כרם שלום;  )5(

ס"ח התשל"ו, עמ' 52.  1

2 ק"ת התשס"ח, עמ' 686.

תחילה

תנאים לפטור 
 מהובלת טובין

עם חשבונית


