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 2018מרץ  27 

18-MA50D1-13-819 

 כבוד:ל

 כלל המייצגים

 2017שידור דוחות שנתיים לשנת המס הנדון: 

 2018אפריל  חודשהמערכת לשידור דוחות שנתיים על ידי מייצגים צפויה להיפתח במהלך 

 .חברותלשידור דוחות שנתיים של  2018חודש מאי , ובסוף יחידיםלשידור דוחות של 

 ברשת המייצגים של שע"משידור דוחות  .1

למייצגים המקושרים לשע"מ, המשדרים דוחות ברשת המייצגים של שע"מ, תהליך 

 .  2016הינם זהים לתהליך שידור הדוחות לשנת המס  ההזדהות ושידור הדוחות

 אינטרנטשידור דוחות ב .2

בעת הכניסה ליישום  הזדהותמחייב תהליך  2017תהליך שידור הדוחות לשנת המס 

 בסביבת האינטרנט.

בסביבת האינטרנט, רק באמצעות  2017לפיכך, יהא ניתן לשדר דוחות לשנת המס 

ברת קומסיין או )כרטיס של חצג על ידי כרטיס חכם של "גורם מאשר" זיהוי המיי

 פרסונאל אי.די.(.

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

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

 המייצגים של שע"מ, כמפורט להלן:

 ים המקושרים לשע"מ מייצג 2.1

מייצגים המקושרים לשע"מ ועובדיהם המורשים, יוכלו לשדר את הדוחות לשנת 

, עבור מיוצגיהם להם נקלט ייפוי כוח במרשם המייצגים במערך מס 2017

 צעות כרטיס חכם של "גורם מאשר".הכנסה, באמ

 מייצגים שאינם מקושרים לשע"מ ופועלים כיחידים או במסגרת שותפות 2.2

מקושרים לשע"מ הפועלים כמייצגים יחידים או במסגרת  אינםמייצגים ש

שותפות, יוכלו )המייצגים בלבד, לעת עתה( לשדר דוחות, באמצעות היישום 

הייעודי באתר האינטרנט, רק עבור לקוחותיהם, אשר נקלט עבורם ייפויי כוח 

ס חכם יצג בכרטיבמרשם המייצגים, במערך מס הכנסה, ורק לאחר הזדהות המי

 של "גורם מאשר".
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 מייצגים שאינם מקושרים לשע"מ הפועלים במסגרת חברה 2.2

הפועלים במסגרת חברה, יוכלו המייצגים  מקושרים לשע"מ אינםמייצגים ש

ועובדיהם  לשדר דוחות, באמצעות היישום הייעודי באתר האינטרנט, רק עבור 

לקוחותיהם, אשר נקלט עבורם ייפויי כוח במרשם המייצגים, במערך מס הכנסה, 

 יצג בכרטיס חכם של "גורם מאשר".ורק לאחר הזדהות המי

 והגשתו באופן מקוון מלא )לרבות הצרופות( שידור דוח שנתי –"דו"ח ללא נייר"  .2

בהמשך השנה אנו מתכננים להשיק מערכת לשידור "דוח ללא נייר". במערכת זו, ניתן 

הגיש פיסית את הדוח יהיה להגיש את הדוח, על צרופותיו, באופן מקוון, ללא צורך ל

 למשרד השומה.

מהלך ולוח זמנים הלקראת השקת המערכת, נפרסם הנחיות מפורטות על דרך הפעלת 

 לפתיחת המערכת.

על פי המתוכנן, בחודשים הראשונים להפעלת המערכת, המהלך של הגשת דוח מקוון 

ש את הדוחות גם במתכונת , כך שעדיין ניתן יהיה להגילא יהיה מחייבבאופן מלא 

 הנוכחית.

 המועד למעבר למהלך מחייב ייקבע בתיאום עם נציגי הלשכות המקצועיות.

האפשרות לשידור במערכת "דוח ללא נייר", מחייבת הסבה מרשת המייצגים  , כייודגש

הישנה לרשת המייצגים החדשה. כלומר, החל מפתיחת המערכת לשידור "דוח ללא 

נייר", שידור דוחות שנתיים יתאפשר רק ברשת המייצגים החדשה, אשר הכניסה אליה 

 נעשית באמצעות כרטיס חכם של "גורם מאשר".

 בכבוד רב,

 פזית קלימן, רו"ח

 העתקים:

 מנהל רשות המסים –מר ערן יעקב 

 משנה למנהל רשות המסים –גב' מירי סביון 

 מנהל שע"מ –מר אייל הררי 

 סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות –מר שלמה אוחיון 

 סמנכ"לית מנהל שע"מ, שומה וניכויים –גב' רחל חי עזרא 

 מנהל אגף שומה מס הכנסה –לוי -מר רוני סרי


