
       

 

 

 

 16.516.516.516.5%%%%    ----העלאת שיעור מס ערך מוסף ל העלאת שיעור מס ערך מוסף ל העלאת שיעור מס ערך מוסף ל העלאת שיעור מס ערך מוסף ל 

   

  עלהי נקבע כי שיעור מס ערך מוסף 22/6/2009 -י שר האוצר ב"בצו שנחתם ע
 ועד ליום 2009 ביולי 1הצו בתוקף מיום .  עד כה15.5%במקום  16.5% - ל

31/12/2010.  
  

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

 

  . מ הינו מועד מסירת הטובין ללקוח" מועד החיוב במע– ןןןןמכירת טובימכירת טובימכירת טובימכירת טובי
כלל זה חל גם באם . 16.5%מ בשיעור " יחויבו במע1/7/09טובין שנמסרו מיום 

  .1/7/09לפני תאריך ) במלואה או  בחלקה(שולמה התמורה 

  .15.5%מ של " מתחייבים בשיעור מע– 1/7/09טובין שנמסרו לפני 
  

תשלומים שיתקבלו מיום .  הינו על בסיס מזומןמ" החיוב במע––––    השכרת נכסיםהשכרת נכסיםהשכרת נכסיםהשכרת נכסים
מ "יחויבו במע, גם אם הם מתייחסים לתקופת שכירות מוקדמת יותר, 1/7/09
  .16.5%בשיעור 

  
ינם בעלי הי בעלי מלאכה ועסקים אשר "שירותים אשר ניתנים ע     ––––     מתן שירותמתן שירותמתן שירותמתן שירות

, שירותי הובלה, שירותי שמירה,  שירותי ניקיון– לדוגמא –מקצוע חופשי 

מ הינו יום מתן " מועד החיוב במע–' שירותי הרכבה וכו, שירותי תיקונים
  .ואין זה משנה מתי הוצאה החשבונית מס, השירות

מ של "יתחייבו בשיעור מע) כולל (30/6/09 שירותים שניתנו עד ליום –כלומר 
  .גם אם חשבונית המס יצאה מאוחר יותר, 15.5%

כולל עסקאות אשראי , י מקצועות חופשייםשירותים אשר ניתנים על ידי בעל
  .מ על בסיס מזומן"מתחייבים במע, )אשר מוגדרים בחוק מס ערך מוסף כשירות(

והוא המועד אשר ,  מועד תקבול הכסף הינו מועד הוצאת החשבונות–דהיינו 
  .מ"קובע את שיעור המע

וב מועד חי,  שירות מתמשך אשר לא ניתן להפריד בין חלקיו– שירות מתמשךשירות מתמשךשירות מתמשךשירות מתמשך
  .לפי המוקדם, מ הינו בעת קבלת התקבול או במועד גמר מתן השירות"המע

  
 לגבי טובין שישוחררו מהמכס החל 16.5%מ בשיעור של " יוטל מע–––– ייבוא טוביןייבוא טוביןייבוא טוביןייבוא טובין

מ בשיעור "טובין ששוחררו לפני מועד זה ישולם בגינם מע. מהמועד הקובע
15.5%.  

  
  

  .נשמח לעמוד לרשותכם במתן מידע ופרטים נוספים
  
  


