
 

 

 , פתח תקווה2018ינואר 
 אל: לקוחות המשרד                                                                                                  חוזר מס' : 1/2018

 הנדון: הפקת תעודת זיכוי ללקוח 

 שאלה:

 עוסק מעוניין להפיק תעודת זיכוי ללקוח שלו.
 ?חשבונית הזיכויהלקוח על  להחתמת דרכים להכיר בזיכוי מעבר לחובהמהן ה

 א להוראות ניהול פנקסים:23סעיף  לפי

בוטלה עיסקה, כולה או מקצתה, או שונו תנאיה, או נתגלתה טעות בחשבונית, או שונה סכום   א.23
 כלשהיא, ינהג הנישום כלהלן:החשבונית מסיבה 

מקור החשבונית מרשות הנישום וטרם דיווח עליה כדין בדו"ח התקופתי כמשמעותו  טרם יצא .1
, תבוטל החשבונית על ידי ציון המלה "מבוטל" על 1976-לתקנות מס ערך מוסף, תשל"ו 20בתקנה 

 גבי המקור וההעתקים והצמדת המקור להעתקים;
 

 הנישום ינהג לפי אחת מאלה:מקור החשבונית מרשות  יצא .2
יתקן בהתאם את סכום החשבונית שתוצא לאחר מכן לאותו לקוח, על ידי רישום אחרי  .א

 סכום החשבונית:
 סכום החיוב או הזיכוי;. 1א.
 מספר החשבונית שאליה מתייחס התיקון;. 2א.
 הסיבה לשינוי הסכום;. 3א.
 הסכום המתוקן;. 4א.

 לא יעלה על סכום החשבונית;( 1סכום הזיכוי כאמור בפסקה )א() .ב
אם תוך תקופת הדיווח לפי חוק מע"מ לא נערכה ללקוח חשבונית נוספת, רשאי הנישום  .ג

 להוציא הודעת זיכוי;
 

, רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום המכירות 2הוצאה ללקוח הודעת זיכוי כאמור בפסקה  .3
 מאלה: אחדואת החיוב במס ערך מוסף בתנאי שיתמלא 

אישר קבלת הודעת הזיכוי בחתימתו על ההעתק שנשאר במערכת החשבונות של הלקוח  .א
 הנישום;

הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר רשום עם אישור מסירה ולהוכחת ההמצאה ללקוח די  .ב
בהוכחה שההודעה נשלחה כראוי ומוענה כראוי; לגבי סכום מכירה שהחיוב במע"מ עולה 

ה יצורף להעתק הודעת הזיכוי שנשאר במערכת שקלים חדשים, אישור המסיר 1,400על 
 החשבונות של הנישום;

 נתקבל אישור שההודעה נתקבלה בפקסימיליה; .ג
 נתקבל אישור חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת של הלקוח, המאשר את קבלתה; .ד

 לרבות חשבונית מס. -ין סעיף זה, "חשבונית" ילענ

 



 

 

נועדה למתן אלא  ,דעת-אינה מהווה חוותן כמו כהתשובה אינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי, 
יתכן סמך בדיקה ראשונית כללית בלבד. י-בלבד. התשובה ניתנה על אינפורמציה בסיסית וראשונית

והוראות ביצוע הסותרות את הנאמר לעיל. התשובה  בדיקה מעמיקה יתגלו הוראות חוק, פסיקהוב
המשפט. ניתנה -ו/או בתי את רשויות המס  דעתו האישית של כותב התשובה בלבד, ואינה מחייבת הינה

כללית  ידנו, ואינה מתייחסת למקרה ספציפי, אלא כתשובה-בהתאם לנתוני השאלה, כפי שהובנו על
בלבד. חב' איילת אור בע"מ ו/או עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל אינם אחראים, לא במישרין ולא בעקיפין, 

 אינם אחראים לטעויות שנפלו במתן התשובה )ט.ל.ח(. ו/או יישום של הנאמר בתשובה זו, ו לכל שימוש 
  

 

 בכבוד  רב,        

 אופיר בן חיים ושות' 

 ח ש ב ו ן     -ר ו א י   
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