
 

 

 

 

 

 
 

 א"אדר א תשע'  שלישי דיום  לכבוד
 2011 פברואר 08  »שם«
 1465  'חוזר מס »כתובת«

 מתוך סדרת החוזרים של משרדנומתוך סדרת החוזרים של משרדנומתוך סדרת החוזרים של משרדנומתוך סדרת החוזרים של משרדנו »עיר«
 ח"רו, שמואל מלמדי "נערך ע »מיקוד«
  
  ,.נ.ג.א

    
    חובת דרישת חשבונית מס בעת רכישהחובת דרישת חשבונית מס בעת רכישהחובת דרישת חשבונית מס בעת רכישהחובת דרישת חשבונית מס בעת רכישה    ::::ןןןןהנדוהנדוהנדוהנדו

 
חשבונית מס בעת רכישה חובה על עוסק לדרוש  , לחוק מס ערך מוסף.א47סעיף על פי  .1

 .שירותאו קבלת 

 :הגדרות .2

 . לרבות מקבל שירות–" קונה" 
 .ר או מוסד כספי"מלכ,  עוסק–" חייב במס" 
 מואגד או לא,  בני אדם חבר;רשות מקומית או איגוד ערים,  המדינה–" ר"מלכ" 
 .שם קבלת רווחים ושאינו מוסד כספימואגד שאין עיסוקו ל 

 :1.1.2011לחוק מס ערך מוסף מעודכן ליום  .א47להלן נוסח סעיף  .3

 שרכש נכסים או שירותים לצורך עסקו או לשימוש , קונה שהוא חייב במס. א47" 

 :להלןחייב לנהוג כ,  או לצורך פעילותובעסקו 

 20,000 - שקלים חדשים אך לא הגיע ל292על  עלה ערך הנכסים או השירותים )א( 
ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם , שקלים חדשים

שיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בבכרטיס אשראי או , בהעברה בנקאית
 ;בו כי התשלום הוא למוכר בלבד

א הוחייב ,  שקלים חדשים או יותר20,000היה ערך הנכסים או השירותים  )ב( 
 ואם ,לדרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס ולא ישלם בשטרי כסף

מספר הרישום וחתימתו , ישלם בשיק מוסב יוסיף על גב השיק את שמו
 ;במשרד מס ערך מוסף

 ." עליו הראיה–הטוען שקיים תנאי סעיף זה  )ג( 

 . שהוא עוסק מורשה חשבונית מס כחוקמלץ בכל מקרה לדרוש מספקמו .4
 

 .תמציתי ולתשומת לב בלבד, האמור בחוזר זה מובא באופן כללי

 .ואין לראות בו משום תחליף לחוות דעת מקצועית, החוזר אינו מחליף את הוראות החוק והתקנות

 � כלכלנים � יועצי מס�שאים אורבניים  יועצים לנו� יועצים לנושאי שכר ודיני עבודה �: חברי המערכת

 � יועצים לארגון ושיטות� יועצים לעיבוד נתונים במחשב �יועצים לנושאי ארנונה מים והכנסות עצמיות אחרת 

  תקציבאים�רואי חשבון 

 
 


