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 02.06.13 תאריך: 1988 חוזר מס':

 ניידות נושא:

  02.06.13החל מיום  18% –העלאת שיעור המע"מ ל  שם החוזר:

 מטרת החוזר

 :כך שלידע את פקידי תביעות ניידות על 

ו  670התאמנו את חישובי ההלוואות למיתקן הרמה ולאבזרים מיוחדים המחושבים במסכים  .1

    . 02.06.13החל מיום  18% –מע"מ ל ב"נייד", לעליית שיעור ה 690 –

 . 690עדכנו את מכתב האישור העקרוני להלוואה לאבזרים מיוחדים המופק באמצעות מסך  .2

אל המוגבל  הנשלח(  8265בל/)את מכתב האישור להלוואה למיתקן הרמה/רובוט עדכנו  .3

  ט. נ-אינטראנמצא במערכת הטפסים בהמכתב העדכני  ידני ע"י פ.ת.בניידות באופן 

 

 פתח דבר

 תהליך עבודה

 

 

 

 

 נציגי שירותמידע ל

 רשימת תפוצה

 צוות ת.מ.מ על התאמת המערכת  פרדי סעדה מתודה ל

 יבת החוזר הטסטים וכתולאובי פרג על ביצוע 

 

 בברכה,

 
 לימור לוריא

 מנהלת אגף א' גמלאות נכות
 

 חריגים
תהליך 

 מקוון
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 פתח דבר 

 18% –ל  17% –עלה שיעור המע"מ מ הו 02.06.13יום ה .  

 ההלוואות הניתנות למוגבלים בניידות לצורך רכישת רכב, מיתקן הרמה/רובוט  ם,יוההחל מ

מחיר המחירון של האבזרים, ואבזרים מיוחדים לרכב, תחושבנה לפי מחיר הרכב או לפי 

 . 18%בתוספת מע"מ בשיעור 

  מסרו למוגבל/ת נשמתקני הרמה/רובוט ואבזרים מיוחדים שיעור המע"מ כאמור יחול על

 ואילך. 02.06.13ביום ושהחשבונית בעבורם הונפקה בניידות 

  במערכת "נייד" עודכנו בהתאם. 690ומסך  670מסך 

 690וואה לאבזרים מיוחדים המופק באמצעות מסך עדכנו את מכתב האישור העקרוני להל  ,

הנשלח ונט -הנמצא באינטרא 8265בל/ –ואת מכתב האישור להלוואה למיתקן הרמה/רובוט 

 אל המוגבל בניידות באופן ידני ע"י פ.ת. 

    

 בתוקף:

 02.06.13מיום 

 חזרה
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 טהלוואה למיתקן הרמה/רוב – 076מסך 

 : 02.06.13החל מיום 

 ₪. 19,841–מקסימום הלוואה לרכישת מיתקן הרמה יהיה בסך 

 ₪. 36,258–מקסימום הלוואה לרכישת רובוט יהיה בסך 

המערכת תחשב את מקסימום ההלוואה המגיעה למוגבל/ת בניידות לפי מע"מ בשיעור של 

 ואילך. 02.06.13הוזן תאריך  בשדה "תאריך הנפקה", בכל המקרים בהם  18%

 

 הלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים ברכב לאבזרים מיוחדים – 096מסך 

 : 02.06.13 החל מיום

  (  1)פוליסה  690בכל אישור עקרוני של הלוואה לאבזרים מיוחדים שיופק במסך

ואילך, יחושבו מחירי המחירון של האבזרים, המפורטים בנספח  02.06.13מיום 

 . 18%שיעור המצורף לאישור, בתוספת מע"מ ב

  בעת ביצוע חישוב סופי, המערכת תחשב את מקסימום ההלוואה המגיעה למוגבל/ת

,  18%בניידות, לפי מחירי האבזרים במחירון המוסד בתוספת מע"מ בשיעור של 

  02.06.13הוזן תאריך  בשדה "תאריך חשבונית עיקרית"בכל המקרים בהם 

 ואילך. 

 

 פרטי/מסחריברכב החזר הוצאות לרכישת אבזרים  – 096מסך 

 . בשדה "סה"כ עלות מחירון"מחשבת אוטומטית את הסכום  לאמערכת "נייד" 

על פקיד התביעות לחשב את סה"כ עלות המחירון כולל מע"מ של האבזרים שאושרו והותקנו, 

 ולרשום זאת בסעיף ג' בגיליון ההחלטה.

, על פקיד התביעות ואילך 02.06.13 ים הונפקה ביוםאם חשבונית המס בעבור התקנת האבזר

, ולהזין את הסכום שחושב כאמור 18%להוסיף למחירי המחירון של האבזרים מע"מ בשיעור של 

 בשדה "סה"כ עלות מחירון".  

 חזרה

 

   

תהליך 

 מקוון
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, ברכישת טובין המועד הקובע לצורך  30.05.13מיום  2211מספר בחוזר מנהל כספים לפי הוראות 

קביעת שיעור המע"מ החל על עסקה של רכישת טובין, הוא מועד מסירת הטובין לקונה, כלומר מועד 

 ביצוע האספקה. לפיכך:

נמסרו למוגבל בניידות לפני )מיתקן הרמה/רובוט, אבזרים מיוחדים, אבזרים לרכב פרטי( אם הטובין 

– בהחשבונית הונפקה ע"י החברה ש אף,  17%ולכן העסקה חויבה במע"מ בשיעור ,  02.06.13

מועד מסירת , על פקיד התביעות לוודא שהחברה ציינה על גבי החשבונית את לאחריו וא 02.06.13

מסירת תאריך את  690/  670במסך  במקרים אלה, פקיד תביעות יזין  הטובין למוגבל בניידות.

 .""תאריך הנפקה"/ "תאריך חשבונית עיקרית בשדההטובין 

 חזרה

 

 נציגי שירותמידע ל

  : 02.06.13 החל מיום

  19,841–מקסימום הלוואה למיתקן הרמה יהיה בסך .₪   

   36,258–מקסימום הלוואה לרובוט יהיה בסך .₪ 

  מיוחדים, ושל אבזרים לרכב מחירי המחירון של אבזרים מיוחדים לרכב לאבזרים

 . 18%פרטי/מסחרי יחושבו בתוספת מע"מ בשיעור של 

  השיעורים החדשים כאמור יחולו על מתקני הרמה/רובוט, אבזרים מיוחדים ואבזרים לרכב

 ואילך.   02.06.13יום נמסרו למוגבל/ת בניידות בפרטי/מסחרי, ש

 חזרה

 

 מת תפוצהרשי

 מנהלי הסניפים

 מנהלי סניפי משנה

 מנהלי תחום הגמלאות

 ממונים, רכזים, פקידי תביעות ניידות

  מנהלי תחום כספים :לידיעה העתק

 זרהח

 חריגים
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