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 י"ג שבט תשע"ז 

 2017פברואר  09 

17-MA50D1-11-1212 

 לכבוד: 

 כלל המייצגים

 2016שידור דוחות שנתיים לשנת המס הנדון : 

 2017מאי  חודשהמערכת לשידור דוחות שנתיים על ידי מייצגים צפויה להיפתח במהלך 

 .חברותלשידור דוחות שנתיים של  2017חודש יוני , ובמהלך יחידיםלשידור דוחות של 

 2015שידור דוחות שנתיים במתכונת של שנת המס  –שלב א'  .1

בשלב ראשון, יהיה תהליך שידור הדוחות זהה לתהליך שידור הדוחות לשנת המס 

 .האינטרנטבעת הכניסה ליישום בסביבת  ההזדהות, למעט תהליך 2015

, מצריכה זיהוי באמצעות כרטיס חכם האינטרנטהחל מהשנה, הכניסה ליישום בסביבת 

 .(.ברת קומסיין או פרסונאל אי.דישל "גורם מאשר" )כרטיס של ח

הזיהוי באמצעות כרטיס חכם של "גורם מאשר", מאפשר לרשות המסים לזהות את 

שמשדר דוחות בסביבת  המשדר באינטרנט כמייצג ולתת לו מידע, שכיום ניתן רק למייצג

 נט.-האינטרא

 נט, תישאר ללא שינוי.-בת האינטראההזדהות למייצג שמשדר דוחות בסבי

דוח שנתי והגשתו באופן מקוון מלא )לרבות שידור  –"דו"ח ללא נייר"  –שלב ב'  .2

 הצרופות(

בהמשך השנה תיפתח המערכת לשידור "דוח ללא נייר". במערכת זו, ניתן יהיה להגיש 

 הגיש פיסית את הדוח למשרד השומה.את הדוח, על צרופותיו, באופן מקוון, ללא צורך ל

לוחות זמנים בשבועות הקרובים נפרסם הנחיות מפורטות על דרך הפעלת המהלך ו

לפתיחת המערכת. בחודשים הראשונים להפעלת המערכת, המהלך של הגשת דוח 

ש את הדוחות גם במתכונת מקוון באופן מלא, לא יהיה מחייב, כך שעדיין ניתן יהיה להגי

 הנוכחית.
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, כי הוספת האפשרות לשידור "דוח ללא נייר", מחייבת העברת היישום לשידור יודגש

המשדרגת את חוויית השימוש של המייצג באופן  –דוחות לרשת המייצגים החדשה 

מצעות תצריך  זיהוי בא נט-האינטראמשמעותי. בשל כך, גם הכניסה ליישום בסביבת 

 כרטיס חכם של "גורם מאשר".

יתאפשר  ח ללא נייר", שידור דוחות שנתייםמערכת לשידור "דוכלומר, החל מפתיחת ה

 עות כרטיס חכם של "גורם מאשר".רק לאחר זיהוי המייצג באמצ

בהמשך, המהלך של "דוח ללא נייר", יהפוך למהלך מחייב. המועד למעבר למהלך יחייב 

 ייקבע בתיאום עם נציגי הלשכות המקצועיות.

 החלפת הכרטיסים על ידי המייצגים

בשבועות הקרובים, חטיבת שירות לקוחות תפרסם הנחיות לעניין הצטיידות המייצגים 

 ."גורם מאשר"בכרטיסים חכמים של 

 בכבוד רב,

 מירי סביון

 העתקים:

 מנהל רשות המסים -מר משה אשר 
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