
 

 infocpa@mbtcpa.co.il -ניתן להצטרף לרשימת התפוצה האלקטרונית באמצעות כתובת הדוא"ל  

 www.britcpa.co.ilגלשו לאתר הבית שלנו לחדשות ועדכונים נוספים 

 

              
 

 2018 נובמבר   
 69/18 פרחוזר מקצועי מס 

 

 שבה דרךתזכורת ל בחוזר, המסים לרשות מלאיהשמדת  דיווח של נוהל נושאהמפאת חשיבות 

, להשמידו ויש דומה(וכ התיישנות, השחתה, בלאי) שונות מסיבות נמכר שלא במלאי לטפל יש

: כגון) ניםשו גופים של הנחיות מכוח או שונות הוראות מכוח מלאי להשמיד יש בהם מקריםב וכן

 . (החקלאות משרדו הסביבה איכות משרד, הבריאות משרד

 זכאי יהיה, זה בחוזר האמור פי על פעל כי, השומה פקיד דעת את שיניח, נישום, כי יודגש

 .מס רכיולצ המושמד המלאי שווי להפחתת

 :מלאי השמדת עללרשות המסים  דיווחה נוהל עיקרי להלן

 על השומה לפקיד מראש יום 30 כתבב להודיע - מלאי להשמיד בכוונתו אשר נישום על 

 :לפרט  יש בפנייה. כוונתו

 להשמדה המיועד המלאי נמצא שבה ,המדויקת הכתובת. 

 המלאי להשמדת המתוכננים המועדים או המועד. 

 להשמדה המיועד בספרים המלאי שווי. 

 חלקים שני הכולל פרוטוקול לערוך הנישום על, המלאי השמדת למועד בסמוך: 

 המלאי להשמדת והסיבות האופן, המועד יצוין: הראשון בחלק. 

 הסידורי והמספר הפריט שם לרבות, המושמדים הטובין פרטי יצוינו: השני בחלק 

 באופן, לזהות יהיה שניתן כך - האחרונה המלאי ברשימת מופיעים שהם כפי שלו

 .המלאי לרשימת אותו ולהשוות ,בפרוטוקול נרשם אשר ,הפריט את, ברור

 לציין יש, האחרונה המלאי רשימת עריכת ולאחר השנה במהלך נרכש ושמדהמ המלאי באם

, התאריך ציון תוך הפרוטוקול על חתוםיש ל. הרכישה אסמכתאות בצירוף, בפרוטוקול זאת

 . שלו הזהות תעודת ומספר תפקידו, החותם שם

 בצורה פרוטוקולהשני של ה חלק את ערוךיש ל - ממוחשבת במערכתמנוהל  מלאיבאם ה

 .ממוחשבת
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 השמדת לפעולת הנלווה התיעוד - הוראות או חוקים מכוח מלאי מושמד בהם במקריםיצוין, כי 

 יקשור אשר, נלווה מסמך לערוך יש, זה במצב. האמור לעיל הפרוטוקול את להחליף יכול המלאי

 ןנית שבו באופן, המלאי רשימות ובין הוראות או חוקים אותם מכוח הפריטים השמדת תיעוד בין

 .המושמד הפריט את, ברור באופן, לזהות יהיה

 במהלכה המס לשנת החשבונות ממערכת נפרד בלתי כחלק יישמר המלאי השמדת פרוטוקול

, המלאי להשמדת הנוגעים והתיעוד המסמכים כל את לשמור יש, כן כמו. המלאי השמדת בוצעה

 . כאמור השמדה לע בפיקוח או מלאי בהשמדת העוסקים חיצוניים מגורמים התקבלו אשר

 של הוראות או חוק מכוח) מידי באופן מלאי להשמיד הצורך נוצר בהם חריגים במקריםיובהר, כי 

 נטיהרלב השומה פקיד את ידעיל יש, מראש יום 30 להודיע ניתן ולא(, שונים מפקחים גופים

 .המושמד המלאי את ולתעד מיידי באופן
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