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 לכבוד

 ציבור המייצגים
 

   למייצגים האורכות הסדר – 2019דוחות לשנת המס  רכות להגשת ונוהל מתן אהנדון: 
 

 

 מפורטים אשר 2019להגשת הדוחות לשנת המס   למייצגיםרכות ומתן הא להסדרנוהל הלהלן דגשים לעניין 
(  http://100.79.1.19:7000/login.aspx)להלן קישור:  13.5.2019- ב שפורסמה 9/2019 ביצוע בהוראת בהרחבה

 :2019 לשנתבשינויים המחויבים  2018הדוחות לשנת  לגבי

שגובשו עם נציגי , כפי מכסות ההגשה הנדרשות לכל מועדו 2019מועדי הארכות למייצגים לשנת המס  .א
 לשכת יועצי המס בישראל: ו הלשכות המקצועיות, לשכת רואי החשבון

  -יחידים 

 

 

 
  - בני אדם )כולל מלכ"רים ונאמנויות(חבר 

 50% מכסה 31.12.2020יום ה'  אשלב 

 75%מכסה 28.2.2021יום א'  בשלב 

 100% מכסה 29.4.2021יום ה'  גשלב 

 
 

 רכות נעשית רק לגבי מייצגים ראשיים.ומדידת הא .ב
 

 כל עם ,במשרד השומהוהוגשו  הנישוםיכללו רק דוחות שנחתמו על ידי  ,שהוגשו הדוחות במדידת .ג
 . הנדרשות והצרופות הנספחים

 
בהתאם לכללים ולהנחיות שפורסמו על ידי חטיבת רשות המסים מאפשרת, נגיף הקורונה,  בשל  .ד

  כמפורט להלן: 31.8.2020עד  , להגיש דוחות שנתיים סרוקיםהשומה
" באתר "מפ"לבאמצעות מערכת הסרוקים  יכולים להגיש את הדוחות מקושרים שאינם צגיםימי

  .של הרשותהאינטרנט 
"פניות מערכת  באמצעותהסרוקים  יכולים להגיש את הדוחות, לשע"מ מקושריםה מייצגים

  .למשרדים"
 

 15% מכסה 29.7.2020יום ד'  שלב א

 50% מכסה 29.10.2020יום ה'  שלב ב

 100% מכסה 31.12.2020יום ה'  שלב ג
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 :הדרכה ותמיכה טכנית לשידור דוחות שנתיים במס הכנסה .ה

  ,בליווי מצגת מפורטת  ,הדרכה נהישביישום המקוון לשידור דוחות, למייצגים המקושרים למחשב שע"ם
 לשימוש ביישום המקוון.

  ,בעת שידור הדוח באמצעות אתר האינטרה נט של שירותי התמיכה למייצגים הנתקלים בבעיות טכניות
על ידי  מרכז המידע והשירותים המקוונים של רשות המסים, באחד ממספרי  ניםניתשע"ם או באינטרנט, 

 15.30עד  8:15בימים א' עד ה' בין השעות:  ,* )כוכבית מסים(4954או  02-5656400הטלפון הבאים: 
 . moked1301@taxes.gov.ilכתובת הדוא"ל: ובאמצעות 

 

 :הארכת שעות קבלת קהל במשרדים .ו

בין  גם ובנוסף 13:00עד  8:30פתוחים לקבלת קהל בין השעות  יהיומשרדי השומה המועדים בהם  להלן
 :2019שנתיים לשנת המס הדוחות הקבלת את לאפשר מנת  על, 18:00עד  15:00השעות 

  
 

 לידיעתכם. .ז
 
 
 

 בכבוד רב                                                                                         

 שלמה אוחיון

 

 העתקים:
 מנהל רשות המסיםמר ערן יעקב, 

 ראש מינהל משאבים והון אנושי, בניין הכוחמר כפיר חן, 
 סמנ"כלית בכירה שומה וביקורתגב' פזית קליימן, 

 סמנכ"לית בכירה, מס הכנסהגב' ורד חדד עורקבי, 
  סמנכ"לית שומה וביקורת, שע"מגב' רחל חי עזרא, 

 דוברות, תקשורת והסברה המנהלת אגף בכירגב' עידית לב זרחיה, 
 מנהל אגף א', שומה וביקורתמר רוני סרי לוי, 
 ביטחון חירום, בטחון מידע וסייברמנהל אגף א, מר קובי קרודו, 

 מידע שירות ומשאביםתחום בכיר, מנהל מר ואדים אבנשטיין, 
 ארצימנהלת אגף א, מרכז שירות גב' מיכל שרון, 

 מנהלת תחום בכירה, שירות סניפיגב' שרית פרסי, 
 מרכזת מרשם המייצגיםגב' בטי קורנפלד, 

 
 

 31.1.2021 יום א' 31.12.2020  יום ה' 29.10.2020  יום ה' 29.7.2020 ד' יום

   29.4.2021  יום ד' 28.2.2021  א' יום


