 27במאי 2019
______________________________________________________________________________________________

נוהל רישום תקבולים
חוזר מיסים מספר 5.19
נוהל רישום תקבולים
בעקבות החוק לצמצום השימוש במזומן ,והחשיבות הרבה שיש להוצאת קבלה בגין תקבול המתקבל בעסק ,מיד עם
קבלת התקבול ,אנו ממליצים על שימוש בנוהל חדש לרישום קבלות ,המנחה בדבר מועד ואופן הוצאת קבלה בעסק,
אשר מוצע להחתים עליו כל עובד בעסק העשוי לקבל תקבול בעבור העסק .להלן הנוהל:
נוהל רישום תקבולים
.1
.2
.3
.4

.5

.6

.7
.8

חובה להוציא שובר קבלה על כל תקבול המתקבל בעסק במזומן או בשיקים או בשווה
כסף ,מיד עם קבלת התקבול ולפני כל פעולה אחרת.
קבלה יש להוציא גם מחוץ למקום העסק ,אם נהוג לקבל תקבולים לעסק גם מחוץ למקום העסק
)כגון :ע"י סוכן מכירות ,או מנהל הנוהג לעבור בין לקוחות לצורך גבייה(.
מובהר כי המונח "תקבול" ,כולל :מזומן ,שיקים דחויים ,שיקים לביטחון ,שיקים לפיקדון,
כרטיס אשראי ,נכס שווה כסף )מלבד שיקים לפקודת אדם אחר שאינו המעסיק(.
חובה להוציא קבלה בנפרד בגין כל תקבול .הקבלה תופק מהתוכנה של העסק ,או תירשם בקבלה
ידנית ממוספרת מראש )לרבות קבלה ידנית כשהתוכנה להפקת קבלות אינה תקינה או בעת
הפסקת חשמל(.
בקבלה יש לפרט את שם הלקוח המשלם ,מענו )ככל שידוע( ומספר זהותו )ככל שמדובר בתקבול
מלקוח עסקי( .ככל שהמשלם אינו הלקוח ,יצוינו פרטי המשלם ופרטי הלקוח בעבורו שולם
התשלום.
בקבלה יש לפרט את סכום התקבול ואת מהות התקבול ,צורת התקבול :במזומן ,או בשיקים או
בכרטיס אשראי או אחר )בקבלה יפורטו מספר השיק ופרטי חשבון הבנק ממנו השיק משוך .ככל
שמדובר בשיק מוסב – יש לציין את פרטי האדם שהסב את השק ואת מספר זהותו .יש לשים לב
כי ככלל מותרת הסבה פעם אחת בלבד(.
בכל עסקה שסכומה עולה על  ,₪ 11,000אסור לקבל מזומן )בש"ח או במט"ח( בסכום העולה על
 10%משווי העסקה ,או על  ₪ 11,000משווי העסקה ,כנמוך ביניהם.
יש לתת את מקור הקבלה למשלם ,בטרם יציאתו ממקום העסק.
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התקבולים שהתקבלו ,יישמרו אך ורק במקום העסק ,עד הפקדתם לחשבון הבנק העסקי.
ככל שתתקיים ביקורת של מבקרי מס הכנסה או מע"מ בעסק ,יש להודיע מידית למנהל האחראי,
לפני מסירת מידע כלשהוא למבקרים.
אני מאשר/ת כי הבנתי את התוכן של נוהל זה ,וכי ניתנו לי כל ההבהרות שביקשתי לגביו ואני
מתחייב/ת לפעול אך ורק לפי נוהל זה.
אני מאשר/ת כי הפרה של נוהל זה ,מהווה הפרת משמעת חמורה כלפי המעסיק ,והיא עלולה
להביא לגרום נזק חמור למעסיק ,אשר אני עלול/ה להיתבע באופן אישי בגינו ואף לגרום
להפסקת עבודתי בחברה/בעסק.
הנני מאשר/ת כי חשיבות קיום הנוהל ברורה לי לחלוטין ולראיה הנני בא/ה על החתום:

__________
תאריך

________________
חתימת העובד

מטרת חוזר זה הינה להביא לידיעתכם את עיקרי השינויים והעדכונים בחוק בנושאי המס שונים .לאור מורכבות חלק
מהסוגיות ,נמליץ על התייעצות עם משרדנו טרם ביצוע פעולות כלשהן.

__________________________________________________________________________________
בכבוד רב,
ניר שירן ושות' רואי חשבון
יש לציין שאין בהצעות אלו משום תכנון מס ואינן המלצה לעשות או להימנע מלעשות מהלך כלשהו.
אין לראות בחומר המתפרסם בחוזר זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהיא .לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.
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