סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות
MA50D1-3-264-17
ב' ניסן תשע"ז
 29מרץ 2017
אל :ציבור המייצגים
הנדון :הסדר הארכות למייצגים – דוחות לשנת המס 2016

 .1כפי שפורסם במכתבה של גב' מירי סביון ,סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת מיום  2לפברואר 2017
בנושא" :שידור דוחות שנתיים לשנת המס  - "2016במהלך חודש מאי  ,2017יופעל היישום לשידור
דוחות שנתיים ליחידים לשנת המס  2016ובמהלך חודש יוני  ,2017יופעל היישום לשידור דוחות
חברות לשנה זו.
 .2לכן ,בשיתוף עם הלשכות המקצועיות ,לשכת רו"ח ולשכת יועצי המס ,הותאמו מועדי הארכות
למייצגים ומכסות ההגשה הנדרשות בהתאם למפורט להלן:

סוג הנישום
שלב

חבר בני אדם (כולל מלכ"רים ונאמנויות)

יחידים
מועד

מכסה

מועד

מכסה

א

יום ב' 31.7.2017

15%

יום ה' 31.8.2017

15%

ב

יום ה' 28.9.2017

40%

יום ד' 31.1.2018

60%

ג

יום ה' 30.11.2017

100%

יום ה' 29.3.2018

100%

לתשומת לבכם! בשלב זה ,יש להגיש את הדוח החתום על ידי הנישום על כל נספחיו וצרופותיו
למשרד השומה כפי שנעשה עד כה .רק דוח שהוגש במשרד השומה נמדד במסגרת הסדר הארכות.

 .3מכסות ההגשה כוללות את הדוחות הבאים:
 לגבי נישומים החייבים בהגשת דוח מקוון  -דוחות ששודרו באמצעות האינטרנט או באמצעות
מחשב שע"מ והוגשו למשרד.
 לגבי נישומים שאינם חייבים בדוח מקוון  -דוחות שהוגשו באופן ידני.
 .4מדידת הדוחות תבוצע על כלל דוחות הלקוחות ,להם נקלט ייפויי כוח במרשם המייצגים (כמייצג
ראשי בלבד) במועד ,ואשר הוגשו למשרדי השומה כאמור בסעיף .3
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סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות

 .5הוראת ביצוע מפורטת בנושא הסדר האורכות למייצגים תופץ בהקדם.
 .6לידיעתכם.
בברכה,

שלמה אוחיון
העתקים:
מר משה אשר ,עו"ד (רו"ח) ,מנהל רשות המסים
גב' מירי סביון ,סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת
מר כפיר חן ,סמנכ"ל בכיר מינהל ומשאבי אנוש
גב' רחל חי עזרא ,סמנכ"לית שומה וביקרות ניכויים ,שע"מ
מר רוני סרי לוי ,מנהל אגף א' שומה וביקורת
גב' מיכל שרון ,מנהלת תחום בכירה ,שירות ישיר
גב' שרית פרסי ,מנהלת תחום בכירה ,שירות סניפי
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