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 2016 -מסלול ירוק החל מדו"ח ינואר -אישור החזרי מע"מהנדון: 
 
 

ור דרישות להחזר לאוכלוסיית העוסקים לאיש "המסלול הירוק"בימים אלו הושלם פיתוח 

 המדווחים בהחזרים.

כדי להמנות על אוכלוסיית המדווחים הזכאים נקבעו מספר קריטריונים להלן רשימה חלקית של 

 הקריטריונים אשר נקבעו:

 חודשים לפני בקשת ההחזר להצטרפות למסלול הירוק. 12תיק העוסק הינו בעל וותק של  .א

 דרש בדיווח המפורט.הדרישה להחזר חייבת להי .ב

 הדו"ח התקופתי יוגש במועד ולא יאוחר מתאריך תוקף הדו"ח. .ג

החודשים הקודמים לתקופת הדרישה להחזר נדרשו ושוחררו לפחות שלושה  12במהלך  .ד

 החזרים.

כאשר העוסק אינו נדרש לצרופות או הצרופות טופלו ) העוסק חייב להשלים את הצרופות  .ה

 אחר מועד תוקף הדו"ח(.המבוקשות עד שני ימי עבודה ל

 לעוסק אין יתרת חוב במע"מ טרם קליטת הדרישה להחזר. .ו

 לתיק דורש ההחזר קיים אישור לפטור מניכוי מס במקור בתוקף. .ז

בנוסף לאמור הנהלת רשות המסים תבצע בדיקה של חריגויות נוספות כגון: חוב בשומה, השגה, 

 ערעור, חוסר בדיווח של דו"ח תקופתי.

 ההחזרים יהיו כדלקמן: מועדי שחרור 

ומועד  50% -מ להחזר שסכום מס התשומות שלהם ברשומוני הייבוא גבוהכל הדרישות  .1

לחודש כולל,  11-לחודש ועד ה 1-הגשת הדוחות התקופתיים להחזר יהיו בין התאריכים ה

 ימי עבודה ) לא כולל ימי שישי, שבת, חג וערבי חג(. 6ההחזרים ישוחררו לאחר 
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ומרבית  50% -להחזר שסכום מס התשומות שלהם ברשומוני הייבוא נמוך מכל הדרישות  .2

ימי  6מס התשומות מורכב מרכישות מספקים מקומיים, שחרור ההחזרים יהיה לאחר 

 לחודש. 17 -עבודה מיום ההגשה אך לא לפני ה

 הבהרות: 

מסלקת  -יש לציין כי ימי השחרור המצויינים הם ימי הביצוע בפועל ) מעבר למס"ב .1

 ימי עבודה בנקאיים ) לא כולל יום שבת ויום א'(. 2בנקים( ועל כן יש להוסיף 

הנהלת רשות המסים רשאית להפעיל שיקול דעת בכל עת ולעכב החזרים, ולהחריג  .2

ך זה התחייבות של הנהלת רשות עוסקים מסוימים ממסלול ירוק. אין לראות במהל

 המסים על מועד קבוע בזיכוי ההחזרים. 

א' לחוק הם המועדים המחייבים את רשות  39המועדים הקבועים בחוק מע"מ סעיף 

 המסים. 

מהלך זה נעשה בהוראתו של מר משה אשר מנהל רשות המסים כחלק מהמגמה הכללית 

 לסייע לעסקים בכלל ולציבור היצואנים בפרט.

 
 
 
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה ,
 

 זאב פורת
 
 
 
 
 

 מנהל רשות המסים  -מר משה אשרהעתקים: 
 דוברת האגף  -הגב' עידית לב זרחיה                 
 מנהל שע"מ -מר שעיה בנימין                 
 לשכת רואי חשבון                 
 לשכת יועצי המס                 
 מכון הייצוא                 

 אגוד התעשיינים                 
 אתר האינטרנט/ פרסומים                 
 מנהל תחום בכיר פקוח ובקרה ) גביה מסים עקיפים( -מר יוסי שושנה                 

 
 


