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17/01/2022 

 ט"ו/שבט/תשפ"ב

 אל:

 ציבור המייצגים

 

בקשה לביטול קנסות, ריבית והפרשי הצמדה בגין דיווחים חודשיים הנדון: 

עקב  2021שהוגשו באיחור על ידי המייצג בתקופת הדיווח נובמבר דצמבר 

  תחלואת הקורונה 

בגין דוחות  ,בשל התפרצות נגיף הקורונה הוחלט על "מסלול ירוק" של ביטול קנסות, ריבית והפרשי הצמדה

שנאלץ לצמצם במידה  ,תקופתיים שהוגשו באיחור בכלל מערכי המס, לנישומים/עוסקים המיוצגים על ידי מייצג

 בשל תחלואה ו/או בידוד שדווחו למשרד הבריאות. ,רבה את עבודת משרדו

 לכתובת המייל:  PDFהבקשה החתומה )לרבות המסמכים הנלווים( תוגש בקובץ 

 kobia2@taxes.gov.il  

 פרטי המייצג:

 כתובת אימייל כתובת המשרד מספר מייצג שם המייצג

   
 

 

 

 הדיווחים המוגשים על ידי המייצג עבור הלקוחות הינם באופן הבא:

 דיווח ידני 

 דיווח מקוון 

 

וריבית במסלול זה יחולו רק בהתקיים התנאים ביטול הקנסות הפרשי הצמדה 

 המצטברים הבאים:

 

mailto:kobia2@taxes.gov.il
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 לאחר המועד החוקי שנקבע , ם קלנדרייםימי 21 -הדוחות התקופתיים החסרים דווחו ושולמו לא יאוחר מ

 12לכלל המדווחים

  תנאי זה לא  ,מעובדי משרד המייצג. יובהר 50%כמות העובדים הנמצאים בבידוד הינה בשיעור העולה על

 עובדים.   10)כולל המייצג עצמו( אינו עולה על  ויחול על מייצג שמספר העובדים במשרד

 בכל תקופת דיווח, למשרד המייצג לא הייתה בשנת המס שקדמה לבקשה זו חריגה בהגשת דוחות 

 3 40%בשיעור העולה על 

 

 

 

 לבקשה זו יצורפו המסמכים הבאים:

  המייצג כולל מספרי זהות.רשימת כלל העובדים במשרד 

  אישור משרד הבריאות על בידוד/מחלה של עובדי המשרד המייצג או בדיקתPCR. 

 מכתב הצהרה של המייצג המעיד על האטה או הפסקת פעילות המשרד עקב בידוד/מחלה. 

  רשימת כלל המיוצגים בגינם הוגשו הדיווחים באיחור, תוך ציון הפרטים הבאים: מספר תיק במערך

מע"מ, מקדמות מס  –המבוקש, משרד אזורי/פקיד שומה/ניכויים )הבקשה תוגש לכל מערך מס בנפרד 

 הכנסה, ניכויים(

 

 

 ____________________  תאריך הגשת הבקשה:

 

 ____________________   שם המייצג :

 

 ____________________ חתימה וחותמת של המייצג: 

 

 

 בברכה,

                                                           
 בהתאם ללוח מועדי הדיווח המתפרסם בהודעות לציבור על ידי רשות המסים ובכפוף להתאמת אורכות כלליות, לפי העניין.  1
במסגרת המסלול הירוק ויידרש לפנות באופן פרטני למשרדים ימים קלנדריים כאמור לא ייכלל  21יובהר כי דיווח חודשי שיוגש לאחר  2

 האזוריים/פקיד שומה לביטול קנסות ריבית והפרשי הצמדה.
 החודשים שקדמו להגשת הבקשה 12 -הבחינה לעניין זה הינה חריגה בשיעור האמור של לפחות לשתי תקופות דיווח  ב 3
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 שלמה אוחיון

 העתק:   
 מנהל רשות המסיםמר ערן יעקב,    
 חברי הנהלה מצומצמת    
  וגביה מנהל היחידה הארצית הוצל"פ אכיפהמר ירון בן נעים,    

  מנהלת אגף א, מרכז שירות ארציגב' מיכל שרון, 
 ממונה מפקח/ת ארצי/ת דיווח מפורטמר קובי אסייג, 

 

 

 


