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פורסם צו מס ערך מוסף )שיעור המס על עסקה ועל  2015בספטמבר  10ביום 
)להלן: "הצו"(, אשר קבע ששיעור מס  2015-יבוא טובין()תיקון(, התשע"ה

 .17% -ל 18% -, מ2015באוקטובר  01ערך מוסף יורד החל מיום 
 

 עקבות שיעור המע"מ כדלקמן:בעקבות כך, תשומת לבכם לכללים החלים ב
 

 מועד החיוב במע"מ הינו מועד מסירת הטובין ללקוח.  – מכירת טובין
. כלל זה חל גם באם 17%יחויבו במע"מ בשיעור  1/10/15טובין שנמסרו מיום 

 .1/10/15שולמה התמורה )במלואה או  בחלקה( לפני תאריך 
 .18%מ של מתחייבים בשיעור מע" – 1/10/15טובין שנמסרו לפני 

 
החיוב במע"מ הינו על בסיס מזומן. תשלומים שיתקבלו מיום  – השכרת נכסים

, גם אם הם מתייחסים לתקופת שכירות מוקדמת יותר, יחויבו במע"מ 1/10/15
 .17%בשיעור 

 
ינם בעלי אשירותים אשר ניתנים ע"י בעלי מלאכה ועסקים אשר   –  מתן שירות

ניקיון, שירותי שמירה, שירותי הובלה, שירותי שירותי  –לדוגמא  ,מקצוע חופשי
מועד החיוב במע"מ הינו יום מתן השירות, ואין זה  ,תיקונים, שירותי הרכבה וכו'

 משנה מתי הוצאה החשבונית מס.
)כולל( יתחייבו בשיעור מע"מ של  30/9/2015שירותים שניתנו עד ליום  –כלומר 

 , גם אם חשבונית המס יצאה מאוחר יותר.18%
 עורכי דין,–דוגמא ל ,שירותים אשר ניתנים על ידי בעלי מקצועות חופשיים

מועד תקבול  –דהיינו  מתחייבים במע"מ על בסיס מזומן. , 'וכו , רופאיםיועצים
 ת, והוא המועד אשר קובע את שיעור המע"מ.יהכסף הינו מועד הוצאת החשבונ

לקיו, מועד חיוב שירות מתמשך אשר לא ניתן להפריד בין ח – שירות מתמשך
 .המע"מ הינו בעת קבלת התקבול או במועד גמר מתן השירות, לפי המוקדם

 
לגבי טובין שישוחררו מהמכס החל  %71יוטל מע"מ בשיעור של  – ייבוא טובין

 .18%מהמועד הקובע. טובין ששוחררו לפני מועד זה ישולם בגינם מע"מ בשיעור 
 

חשבונית שהוצאה  , לשנות או לתקן לבטלמופקת כדי הודעת זיכוי  -י הודעת זיכו
 .18%תוצא אף היא בשיעור של  . אי לכך18%של מע"מ  בשיעור קודם לכן

 
נשמח לעמוד לרשותכם במתן מידע ופרטים נוספים.   
 
 

בברכה ובכבוד רב,                                                     
יועץ מס-גדעון חקק                                                                   


