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הנדו :תשלומי מע"מ עבור תמיכות
.1

בהתא לתקנות מע"מ סעי&  '3קיימות תמיכות ייעודיות בחקלאות הפטורות מתשלומי מע"מ ללא
קשר בסוג העוסקי,על פי הפרוט הבא:
• תמיכות בהשקעות הו מכוח החוק לעידוד השקעות הו בחקלאות.
• תמיכות בחקלאות בגי הסכ המי.
• תמיכות בקידו מכירות ליצוא תוצרת חקלאית.
• תמיכות במסגרת המדע הראשי של משרד החקלאות.
• תמיכות בביטוח חקלאי.
• סובסידיות חוק הגליל.

 .2לכאורה כל שאר התמיכות ע"פ סעי& )12א( לחוק המע"מ מחויבות בתשלו מע"מ כדי
"תרומה,תמיכה או סיוע אחר )להל  תקבולי ( שקיבל עוסק ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו; הוראה זו לא תחול על
סוגי תקבולי או סוגי עוסקי שקבע שר האוצר".

אול בהתא לחוות הדעת של רשות המיסי,המחלקה המקצועית במע"מ,תמיכות לעוסקי
החייבי במע"מ בשיעור אפס – חייבות א& ה בשיעור מע"מ אפס.
מאחר ומגדלי פירות וירקות מחויבי בשיעור מע"מ אפס ע"פ סעי& ) 30א() (13ועוסקי ביצוא
מחויבי בשיעור מע"מ אפס ע"פ סעי& ) 30א() (1התמיכות הניתנות לעוסקי אלו מחויבות
בשיעור מע"מ אפס.
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על סמ חוות הדעת של המחלקה המקצועית במע"מ ואישור חשב משרד החקלאות ,מצ"ב המלצת
המשרד בדבר הנפקת חשבוניות לתמיכה ע"י החקלאי ו/או גופי הנתמכי ע"י משרד
החקלאות:
א .מגדלי פירות וירקות )ע"פ הרשימה בתוספת לחוק( הזכאי לתמיכות של משרד החקלאות וסוג
התמיכה אינו מוגדר במפורשות בתקנות הפטור,יגישו חשבונית ע שיעור מע"מ אפס בעת
הגשת כתב ביצוע.
ב .באופ דומה יש להתייחס לתמיכות שניתנות בגי טובי המיועדי ליצוא ואינ כלולי
בתוספת המתייחסת לפירות וירקות )לדוגמא פרחי וצמחי בית( על פי הפרוט הבא:
• חקלאי שכל עסקאותיו חייבות במע"מ אפס )לדוגמא יצוא פרחי וצמחי בית( הזכאי
לתמיכה,יגיש חשבונית ע שיעור מע"מ אפס בעת הגשת כתב ביצוע.
• חקלאי המקבל תמיכה בקשר לעסקאותיו שחלק חייבות במס בשיעור אפס )יצוא פרחי
למשל( וחלק מחויבות במס בשיעור מלא )שיווק פרחי לשוק מקומי( יתייע .ע רואה
החשבו  /יוע .המס שלו ויגיש חשבונית בהתא .זאת מאחר וע"פ חוות הדעת של
המחלקה המקצועית במע"מ ,יש לבדוק את מחזור העסקאות הפטורות ממע"מ ואת מחזור
העסקאות שאינ פטורות ממע"מ ושיעור המע"מ שיש להטיל על התמיכה יהיה יחסי
למחזורי אלו.

.4

למע הסר ספק ונכו לחוק ולתקנות מע"מ הנוכחי,תמיכות שאינ מוגדרות בתקנות הפטור
והעוסקי בה אינ מגדלי פירות וירקות ו/או עוסקי ביצוא תוצרת חקלאית,מחויבי בהגשת
חשבונית בשיעור מע"מ מלא ,בעת קבלת התמיכה,להל מספר דוגמאות של תמיכות ועוסקי
שאינ זכאי לפטור ממע"מ עבור תמיכותיה:
• מגדלי בע"ח לשוק המקומי ו/או משתלות לשוק המקומי הזכאי למענק בגי השקעות הו
במסגרת הסכ עובדי זרי.
• מגדלי בקר במרעה הזכאי לתמיכה בשמירה על שטחי פתוחי.
• השקעות הו בגי רפורמות סביבתיות בממשקי של בעלי חיי המיועדי לשוק המקומי.
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בנוס& וללא כל קשר,מנהל רשות המיסי ומנכ"ל משרד החקלאות הקימו צוות בדיקה משות&
שמטרתו לבחו את התמיכות ומענקי המשרד שאינ פטורי ממע"מ ולגבש המלצות בהתא.

.6

אודה לכ בא תעבירו את ההמלצות הנ"ל לחקלאי ותפעילו בהתא.

בברכה,
צביקה כה
יוע .מקצועי למנכ"ל

העתק :יוסי ישי – מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
צבי אלו – מנכ"ל מועצת הצמחי .
שמחה יודובי – +סמנכ"ל בכירה להשקעות ומימו.
יוסי שטיינברג – חשב המשרד.
ער אטינגר – היוע +המשפטי.
מרי פרויינד – מנהלת השרותי להגנת הצומח.
איציק בו דוד סמנכ"ל בכיר לסחר חו+
רותי פרו – מ"מ מנהל הרשות לתכנו )פיתוח הכפר(.
ד"ר תניב רופא – מ"מ מנהל הרשות לתכנו )כלכלה חקלאית(.
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