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טלי עזריאל)ח"רו(ד "עו



חובות  
-אבודים

הוראת  
פרשנות

חובות אבודים

חמישה מבחנים מצטברים אשר יאפשרו החזר מס העסקאות ששולם

:אבודיםחובות2/2012מ"מעפרשנותהוראת•

.)עליון(מ"בעאחזקותאלקה2112/95א"עהדיןפסקעלמתבססתהפרשנותהוראת•

.לחוק1בסעיףכהגדרתה"עיסקה"-עסקהבוצעה1.

.מסחשבונית-כדיןחשבוניתהוצאה2.

.שולםהחשבוניתבגיןהעסקאותמס3.

.התמורהאתקבללאהשירותנותןאוהמוכר4.

."אבודחוב"-להפךהחוב5.

מותניתלהיותצריכהאיננה"אבודיםחובות"בגיןמ"המעלהחזר"עוסק"הזכאות-לבתשומת
ומנותקתעצמהבפניעומדתמ"במעשהחבותכשם,הקונהידי-עלשנוכההתשומותמסבהחזר

.תשומותמסניכויהתרתמשאלת



חובות  
-אבודים

הגדרת חוב  
אבוד

חובות אבודים

החוב הפך לחוב אבוד-המבחן החמישי

.הודעת החייב כי לא יוכל לשלם את חובו אין די בה כדי לראות בחוב כאבוד•
,  הוכח להנחת דעתו של המנהל שלא ניתן לגבותואבוד לגביו חוב -"אבודחוב "•

:אחד מאלהובלבד שהוא 

.פירעוןחדלותהליכיכנגדושננקטו)הקונה(חייבשלחוב1.

.לפועלהוצאההליכיהחייבנגדנקטהחובבעלהעוסק2.

דיןבפסקשאושר,החברותלחוק350סעיףי"עפנושיםהסדרבמסגרתשנמחקחוב3.

.)נושיםהסדר(המשפטביתשלסופי

.להלןשיפורטואחריםמסוימיםתנאיםשמקיים,אחרחוב4.



חובות  
-אבודים

מקרים  
אחרים

חובות אבודים

במקרים אחרים צריכים להתקיים התנאים הבאים

למימושהניתניםנכסיםבעיזבונוואיןנפטרהחייב-א

.בישראללמימושהניתניםנכסיםלוואיןישראלאתעזבהחייב-ב

בהתקייםכאבודבחובלהכירמ"במעאיזוריממונהרשאי,גבוהיםבסכומיםאיננוהחובכאשר-ג

;הבאיםהמצטבריםהתנאים

החובגבייתעלותאתלהוכיחהעוסקעל.עצמוהחובמסכוםגבוהההחובגבייתעלות.

נסיונותביצוע:כגון(הוצאותהניבולאאשרהחובלגבייתסביריםבהליכיםנקטהחובבעלהעוסק

)ועודהעסקיםהתקשורתהפסקת,לחייביםהתראהומכתביתזכורותמשלוח,החייביםלאיתור

חוקפיעל'עוסק'כרשומיםשאינםלקוחותעםהןהחובבעלהעוסקשלהעסקאותמרבית.



חובות  
-אבודים

התקנות

חובות אבודים

הודעה על הכרה בחוב כחוב אבוד

:מ"א לתקנות מע24תקנה •



חובות  
-אבודים

התקנות

חובות אבודים

הודעה על הכרה בחוב כחוב אבוד

:המשך-מ"א לתקנות מע24תקנה •



חובות  
-אבודים

הודעת זיכוי

חובות אבודים

כללים להוצאת הודעות זיכוי

להוראות18-ו)ה(9,א23בסעיפיםהמפורטיםוהכלליםהתנאיםכלאתתכלולהזיכויהודעת.
העסקהבגיןהוצאהאשרהחשבוניתלביןהזיכויהודעתביןישירהזיקהלהיותחייבת

.החובנוצרשבגינההמקורית

שישהשיחלפולפנילאתוצאאבודחובבגיןזיכויהודעת,לתקנות)ג(א24לתקנהבהתאם
חלפולאעודוכל,האבודהחובנוצרשבשלההמסחשבוניתהוצאהשבומהמועדחודשים

.האמורהמועדמןשניםשלוש

ב(א23בסעיףכאמורהחשבוניתסכוםעליעלהלא,הזיכויבהודעתשיירשםהזיכויסכום(
.בלבד)מ"מעכולל(החובקרןסכוםאתתכלולהזיכויהודעת:דהיינולהוראות

ובלבד,שדווחהמססכוםעלוריביתהצמדההפרשילדרושניתן-ריאלייםבערכיםהחובתשלום
.מ"מעלחוק)ג(105בסעיףשנקבעובכלליםתעמודשהדרישה



חובות  
-אבודים

הודעה 
למנהל

חובות אבודים

הודעה למנהל

בסעיףכאמורלפעולרשאייהאלאעוסק,אחרתהוראהמכללגרועמבלי-למנהלהודעהמתן
ח"בדוהכלולמוסףערךמסוסכוםהעסקאותסכוםאתלהקטיןיוכללא-כלומר,להוראות)3(א23

.למנהלכךעלהודעהמסירתלאחראלא,הזיכויהודעתהוצאתלתקופתהמתייחסהתקופתי

הבאיםהפרטיםיכללולמנהלבהודעה:
פרטי העוסק.
פרטי החייב.
פרטי העסקה והנסיבות בשלהן הפך החוב לחוב אבוד.
ח התקופתי שבו דווחה העסקה"ציון הדו.
הפעולות וההליכים שנקט העוסק לגביית החוב.

ההודעהפרטיאתהמאמתיםהרלוונטייםוהמסמכים,הזיכוימהודעתצילוםיצורפולהודעה
להודעהיצורף,כןכמו.לעילשנקבעוהתנאיםי"עפ"אבודחוב"החובשלהיותועלוהמעידים

.החשבוניתהוצאתלתקופתעסקאותעלמ"מעכרטיסצילום



חובות  
-אבודים

הודעה 
למנהל

חובות אבודים

הודעה למנהל

לא,העוסקרשוםבוהאזורימ"מעבמשרדבידלמסוראורשוםבדוארלשלוחישההודעהאת
.הזיכויהודעתאתבתוכוהכוללהתקופתיח"הדולהגשתמהמועדיאוחר

ההודעההעתקגביעל"נתקבל"בחותםאו(בכתביאשרוהעוסקרשוםבוהאזורימ"מעבמשרד(
.ההודעהקבלתאת

אישורבולראותאיןוכי,בלבדההודעהלקבלתמתייחסל"הנהאישורכייובהרספקהסרלמען
.הזיכויהודעתהוצאתחוקיותאו,ההודעהתוכןלגביכלשהו

מספריוכחלקהעוסקבידיתשמרהאזורימ"מעמשרדידיעלמאושרתהעוסקהודעת.

אתהכנסהמסלפקודת17סעיףפיעלכהוצאהידרושולאדרשלאכי-הצהרהלהודעהלצרףיש
.דוחותיואתיתקןכייצהירדרשואם.אבודכחובהכרהמתבקשתלגביוהעסקאותמססכום



חיוב פיצויים  
-מ"במע

הוראות  
הפסיקה  
המנחות

מ"חיוב פיצויים במע

והבלוהמכסמנהל'נמ"בעפלסמבני143/89)'חי(ש"ע-מנחההדיןפסק

.מ"במעחייב-העסקהביטולעמושאיןהסכםהפרתבשלפיצויכי,קובעמ"מעלחוק)2(7'ס

הפשרההסכםאתלסווגישהאםלקבועבכדיכיקבעהמשפטבית-עסקהביטולעימושישפיצוי
עלפיצויאוהעברבשירותיכרוךהתשלוםהאםלבחוןיש-מ"במעהתשלוםאתלחייבכךואגב,כעסקה

:עתידירווחאובדן

.מ"במעחיובאיןולכןשירותבכךלראותשאיןהרי,)רווחאובדן/נזק(עתידפניצופההתשלוםאם•

.בגינומ"במעחיובשישהרי)חלקיביצוע/התמורההשלמת(עברבשירותיכרוךהתשלוםאם•

)18.02.1991,בנבופורסם(והבלוהמכסמנהל'נמ"בעפלסמבני143/89)חיפהמחוזי(ש"ע
אוזובדרךהכרוךתשלוםלמעשההם,הפשרההסכםלפיהתשלומיםהאם,היאהצדדיםביןהמחלוקתתמצית"

מערכתלפישירותיהאתלהשליםמהמערערתשנמנעכךעלפיצויכאןניתןשמאאו,העברבשירותיאחרת
".ברוחזובדרךולזכותההסכמים

https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-89-143-HK.htm


חיוב פיצויים  
-מ"במע

הוראות  
הפסיקה  
העדכניות

מ"חיוב פיצויים במע

?מ"האם פיצוי בגין דמי ביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן חייב במע

:  להלן(1981-א"התשמ, בית במשפט קבע כי  דמי ביטול עסקה שנתקבלו לפי הוראות חוק הגנת הצרכן
אי מסירה חייבים /הפרה/אי התאמה/במסגרת ביטול עסקה שלא מחמת פגם") חוק הגנת הצרכן"

:מ לאור הפרשנות הבאה"במע

והתכליות בבסיס דמי , תשלום המשולם לעוסק עבור ביצוע של עשייה לטובת הצרכןדמי הביטול הם •
.  שירותשפעולת הביטול משמעה עשייה למען הזולת באופן העולה כדי הביטול מוביל למסקנה 

קבלת הפיצוי  . במהלך העסקהמבוצעות על עסקאות מסחריות צרכניות לחול הוראות החוק נועדו •
.כרוכה באותה עסקת יסוד שכעת מתבקש ביטולה

רשות המסים ' נ' דרור שלי ואח53101-06-16צ "ת



חיוב פיצויים  
-מ"במע

עמדה  
6/2016

מ"חיוב פיצויים במע

לעוסק מכוח  המשתלם מ בשל תשלום "החבות במע6/2016–עמדת רשות המיסים 
חוזה בקרות אירוע בעל אופי נזיקי או בעת הפסקת התקשרות

לרבות מכוח חוזה הקובע כי , לחוק1כהגדרתה בסעיף " עסקה"המשולם לעוסק במסגרת , תקבול•
"  נקודת יציאה"שהופסקה ההתקשרות באו בעת אירוע בעל אופי נזיקי ישולמו סכומים בקרות

ואי לכך  ) ואינו מהווה פיצוי נזיקי(הינו תמורה עבור עסקה , עליה הוסכם מראש בין העוסק ללקוח
. מ"במעחבה 

אפשרות התרחשותו נצפתה מראש ואי לכך עוגנה  , בעל אופי מסחריתקבול כאמור הינו , שכן•
ולכן מהווה תמורה במסגרת , אין הוא מהווה פיצוי בגין אובדן רווחים עתידיים, בחוזה בין הצדדים

.עסקה



חיוב פיצויים  
-מ"במע

הוראות  
הפסיקה  
העדכניות

מ"חיוב פיצויים במע

?מ בגין הפרת הסכם הגוררת ביטול עסקה"האם יש לשלם מע

מוסף נתניה  ערך ׳׳מ נ׳ מנהל מס בעהשקעות ) א.ר(רומי 16-10-43150ע׳׳מ 

: בית המשפט קבע, עסקת מקרקעין  שבוטלה לאחר בהסכמת הצדדים

בית המשפט -שנוכהישנה חובת השבה על מס התשומות , בעת ביטול הסכם וקבלת פיצוי•
, הקובע כי במידה ובוטלה עסקה או שונו תנאי באופן המקטין את המס, מ"לחוק מע43הפנה לסעיף 

.  ישנה חובת השבה על הקונה באשר למס שנוכה על ידו, לאחר שהקונה ניכה את מס התשומות

-מ"סכום הפיצוי המשולם בגין הביטול לא יהיה חייב במע, במקרה של ביטול עסקה בהסכמה•
עמו ביטול העסקה כן יהיה  שאיןמ הקובע כי פיצוי בשל הפרת הסכם "לחוק מע) 2(7' בהיקש מס

.   מ"חייב במע



מועד החיוב 
מ"במע

מועד הדיווח

עסקאות שהחיוב לגביהם יחול עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל
קבלתעםמ"במעהחיובמועדיחולשירותיםמתןשלבעסקאותכיקובע41תיקון-לחוק24סעיף

.)מזומןבסיס(.שנתקבלהסכוםועל,התמורה

:מצטברבסיסיחולהאלובעסקאותשניתןבשירות-)החריג(לחוק)א1(29סעיף
הצדדיםביןמיוחדיםמיחסיםמושפעשמחירה.א
.בכסףאיננהמקצתהאועולהשתמורתהאו,מחירלהנקבעשלא.ב
.בשנה₪מיליון15עלעולהשלהםהעסקאותשמחזורעוסקיםידיעלשניתנה.ג

עלעולהאינושלהםהעסקאותשמחזורובינונייםקטניםעסקיםידיעלשירותיםשמתןהיאהמשמעות
.מזומןבסיסעלידווחבשנה₪מיליון15

עסקאות,חופשייםמקצועות(מזומןבסיסעלבמסהחייביםשירותיםסוגינקבעמ"מעלתקנות7תקנה
)נכסיםוהשכרתאשראי



מועד החיוב 
מ"במע

מועד הדיווח

שירותים שהחיוב לגביהם יחול עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל-41' תיקון מס

בסיסעלידווחבשנהשקליםמיליון2עלעולהאינועסקאותיושמחזורעוסקידיעלטוביןמכרעסקאות
.מזומן

שמחזוראו3,800,000עלעולהאינואך2,150,000עלעולהעסקושמחזוריצרןידיעלמכרעסקאות
בסיסעלידווחמועסקים17-מיותרולא6-מיותרמועסקיםבעסקואך2,150,000-מפחותעסקו
.מזומן

.הטוביןמחזיקידיעלהמכרבעתרקנוצרתבמסהחבות-קונסיגנציה-במשגורעסקאות-טוביןמכר



עוסק פטור

עוסק פטור

מורשה לפטורמעוסקמעבר 

לשנהחדשיםשקלים100,491עלעולהאינועסקיובכלשלוהעסקאותשמחזורעוסק–"פטורעוסק"
;האוצרשרשקבעיותרגבוהסכוםעלאו

ההכנסותמחזורכיהוכחתםבהםשנתייםלאחררקאפשריתפטורלעוסקמורשהמעוסקחזרה-הכלל
.הקלנדריתהשנהלפיפטורעוסקמתקרתנמוך



ה ד ו ת
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