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חוק מס ערך מוסף )תיקון מס' 50(, התשע"ה-2014*

בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975  1 )להלן - החוק העיקרי(, במקום סעיף 103 יבוא: 1 החלפת סעיף 103

 "זקיפת תשלום
לחוב קודם

שונים 103  סכומים  חשבון  על  כלשהו  סכום  אדם  שילם  )א( 
שהוא חייב בהם על פי חוק זה או על פי חוק המסים )קנס 
פיגורים(, התשמ"א-1981  2, ולא פירש לסילוק איזה מחובותיו 
האמורים נועד הסכום ששילם, ייזקף התשלום לסוגי החובות 
השונים לפי הסדר שלהלן, ואילו בכל סוג חוב ייזקף התשלום 

לפי סדר היווצרות החוב:

מס;  )1(

כפל מס;  )2(

)קנס  קנס לפי חוק זה או קנס לפי חוק המסים   )3(
פיגורים(, התשמ"א-1981 

לעניין סעיף קטן )א(, דין החזר מס תשומות וכל החזר  )ב( 
מס אחר שקוזז כנגד חוב לפי חוק זה או לפי חוק קיזוז מסים, 
המסים  פקודת  פי  על  שנגבה  סכום  ודין  התש"ם-1980  3, 

)גבייה(  4, או בדרך אחרת - כדין סכום ששולם 

שולם סכום לפי סעיף קטן )א(, ייזקף כנגד כל סוג חיוב  )ג( 
שבאותו חוב, חלק יחסי מהסכום ששולם כיחס חלקו של 
סכום אותו סוג חיוב לסך כל אותו חוב; לעניין זה, "סוג חיוב" 

- כל אחד מאלה: קרן החוב, ריבית, הצמדה "

תיקון חוק מס קנייה 
)טובין ושירותים( 

]מס' 21[

בחוק מס קנייה )טובין ושירותים(, התשי"ב-1952 5 )להלן - חוק מס קנייה(, במקום סעיף 2 
11 יבוא:

"זקיפת תשלום לחוב 
קודם

סכומים 11  חשבון  על  כלשהו  סכום  במס  החייב  שילם  )א( 
שונים שהוא חייב בהם על פי חוק זה או על פי חוק המסים 
איזה  לסילוק  פירש  ולא  התשמ"א-1981,  פיגורים(,  )קנס 
התשלום  ייזקף  ששילם,  הסכום  נועד  האמורים  מחובותיו 
לסוגי החובות השונים לפי הסדר שלהלן, ואילו בכל סוג חוב 

ייזקף התשלום לפי סדר היווצרות החוב:

מס;  )1(

קנס לפי חוק זה, או קנס לפי חוק המסים )קנס   )2(
פיגורים(, התשמ"א-1981;

לפי  מתואמים  לרבות  וריבית  הצמדה  הפרשי   )3(
סעיף 10א)א( 
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החלפת סעיף 103בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975  1 )להלן - החוק העיקרי(, במקום סעיף 103 יבוא: 1 

 "זקיפת תשלום
לחוב קודם

שונים 103  סכומים  חשבון  על  כלשהו  סכום  אדם  שילם  )א( 
שהוא חייב בהם על פי חוק זה או על פי חוק המסים )קנס 
פיגורים(, התשמ"א-1981  2, ולא פירש לסילוק איזה מחובותיו 
האמורים נועד הסכום ששילם, ייזקף התשלום לסוגי החובות 
השונים לפי הסדר שלהלן, ואילו בכל סוג חוב ייזקף התשלום 

לפי סדר היווצרות החוב:

מס;  )1(

כפל מס;  )2(

)קנס  קנס לפי חוק זה או קנס לפי חוק המסים   )3(
פיגורים(, התשמ"א-1981 

לעניין סעיף קטן )א(, דין החזר מס תשומות וכל החזר  )ב( 
מס אחר שקוזז כנגד חוב לפי חוק זה או לפי חוק קיזוז מסים, 
המסים  פקודת  פי  על  שנגבה  סכום  ודין  התש"ם-1980  3, 

)גבייה(  4, או בדרך אחרת - כדין סכום ששולם 

שולם סכום לפי סעיף קטן )א(, ייזקף כנגד כל סוג חיוב  )ג( 
שבאותו חוב, חלק יחסי מהסכום ששולם כיחס חלקו של 
סכום אותו סוג חיוב לסך כל אותו חוב; לעניין זה, "סוג חיוב" 

- כל אחד מאלה: קרן החוב, ריבית, הצמדה "

 בחוק מס קנייה )טובין ושירותים(, התשי"ב-1952 5 )להלן - חוק מס קנייה(, במקום2 
סעיף 11 יבוא:

תיקון חוק מס 
קנייה )טובין 

ושירותים( -מס' 21

"זקיפת תשלום לחוב 
קודם

סכומים 11  חשבון  על  כלשהו  סכום  במס  החייב  שילם  )א( 
שונים שהוא חייב בהם על פי חוק זה או על פי חוק המסים 
איזה  לסילוק  פירש  ולא  התשמ"א-1981,  פיגורים(,  )קנס 
התשלום  ייזקף  ששילם,  הסכום  נועד  האמורים  מחובותיו 
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סעיף 10א)א( 

התקבל בכנסת ביום י"ז בכסלו התשע"ה )9 בדצמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 877, מיום ב' בתמוז התשע"ד )30 ביוני 2014(, עמ' 844 

ס"ח התשל"ו עמ' 239; התשע"ה, עמ' 80    1

ס"ח התשמ"א, עמ' 38   2

ס"ח התש"ם, עמ' 50   3

חוקי א"י, כרך ב', עמ' )ע( 1374, )א( 1399   4

ס"ח התשי"ב, עמ' 344; התשע"ד, עמ' 736   5
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לעניין סעיף קטן )א(, דין החזר מס שקוזז כנגד חוב לפי  )ב( 
חוק זה או לפי חוק קיזוז מסים, התש"ם-1980, ודין סכום 
שנגבה על פי פקודת המסים )גבייה( או בדרך אחרת - כדין 

סכום ששולם "

תחילתם של סעיף 103 לחוק העיקרי וסעיף 11 לחוק מס קנייה, כנוסחם בסעיפים 1 ו–2 3 תחילה ותחולה
לחוק זה, ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( )להלן - יום התחילה(, והם יחולו 

לגבי חוב שנוצר מיום התחילה ואילך 

על אף האמור בסעיף 3, לגבי חוב שנוצר בשל דוח תקופתי לתקופה המסתיימת לפני יום 4 הוראת מעבר
התחילה, לרבות קנסות אשר הוטלו בשל דוחות כאמור לפי סעיף 94 לחוק העיקרי או 
לפי חוק המסים )קנס פיגורים(, התשמ"א-1981, ימשיכו לחול הוראות סעיף 103 לחוק 

העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

וממלא מקום שר האוצר

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה
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