
משרד אזורי שנת המסשם החייב במס (עוסק/מלכ״ר/מוסד כספי) מספר החייב במס
פרטים אישיים

שם המייצג מספר מייצג
פרטי המייצג

דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח
כאמור בסעיף 67ד לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו - 1975

בהתאם להוראות סעיף 67ד לחוק מס ערך מוסף התשל״ו - 1975 (להלן: ״החוק״), הריני לדווח על נקיטת עמדה חייבת בדיווח כפי
שפרסמה רשות המסים, כלהלן (יש לסמן √ בריבוע המתאים):

נושאמספר העמדה

ניכוי מס תשומות בחברת החזקות01/2016❏

יבוא שירותים מחו״ל02/2016❏

אי תחולת הפטור בסעיף 31(1) לחוק בהשכרה לחבר בני אדם03/2016❏

איסור ניכוי מס תשומות ברכישת דירת מגורים ע״י חברה והשכרתה למגורים04/2016❏

שיעור המס החל בשל מתן שירותים הכלולים בערך טובין הפטורים ממס05/2016❏

החבות במע״מ בשל תקבול המשלם לעוסק מכוח חוזה בקרות אירוע בעל אופי נזיקי או בעת הפסקת התקשרות06/2016❏

החבות במע״מ בשל ביטול הנחה עקב הפסקת התקשרות לפני תום המועד המוסכם07/2016❏

אי תחולת הפטור שבסעיף 31(4) לחוק כאשר בפועל נוכה מס תשומות בשל רכישה  או יבוא של נכס 08/2016❏

אי תחולת הפטור שבסעיף 31(4) לחוק בעת מכירת נכס, שנרכש או יובא על-ידי עוסק במסגרת עסקה החייבת במס בשיעור אפס09/2016❏
או במסגרת עסקה הפטורה ממס

עסקה של מתן שירות, אשר לשם ביצועה נעשה שימוש בנכס שעל פי דין לא ניתן היה לנכות מס תשומות בשל רכישתו, אינה ניתנת
לפיצול ומלוא התמורה חבה במע״מ ❏10/2016

החבות במע״מ בגין תקבול המשולם לעוסק בשל פיגור בתשלום11/2016❏
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אני הח״מ מצהיר/ה שכל הפרטים שמסרתי בדוח זה הם נכונים ומלאים
ידוע לי כי מסירת פרטים שאינם נכונים מהווה עבירה על החוק.

חתימה שם החייב במס/בעל התפקיד בחבר בני אדם תאריך

הצהרה

מע״מ/1346

דברי הסבר לטופס 1346/ מע״מ
לטופס דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח

כאמור בסעיף 67ד לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו - 1975

 emdamaam@taxes.gov.il  :אדם הנוקט עמדה חייבת ידווח על כך בטופס מספר 1346/מע״מ בכתובת  .1

ניתן לראות את רשימת העמדות וההסבר להן באתר רשות המסים תחת לשונית מע״מ.  .2

דיווח כאמור יוגש באופן מקוון  בתוך 60 ימים מתום שנת המס שבה נקט עמדה חייבת בדיווח כאמור.  .3

עמדה חייבת בדיווח הינה עמדה שמתקיימים בה כל אלה:  .4
היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס החולפת.  .4.1  

יתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ₪ בשנה או על 5 מיליון ₪ במהלך ארבע שנים לכל היותר.  .4.2  

סעיף 67ד לא יחול על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, על חבר בני אדם כאמור בפסקה (2) להגדרת   .5
מלכ״ר ועל עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 3 מיליון ₪.  

אדם שלא דיווח על עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 67ד לחוק, יחול עליו סעיף 96ב(א)(4) לחוק (קנס גירעון).

הדברים המובאים לעיל הם דברי הסבר ואינם באים במקום הוראות חוק, התקנות או כל כלל אחר שיקבע.


