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 "ה אדר ב, תשפ"בכ

 2022מרץ,  28

 ציבור המייצגיםאל: 

 

הסדר האורכות למייצגים  – 2021דוחות לשנת המס  רכות להגשת ונוהל מתן אדגשים להנדון: 

  

  במסגרת הפעולות בהן נוקטת רשות המסים למתן הקלות לציבור המייצגים ובתיאום עם הלשכות 

המקצועיות, לשכת רואי החשבון ולשכת יועצי המס , אישר מנהל רשות המסים, מר ערן יעקב, את 

 , בהתאם למכסות ולמועדים שיפורטו להלן:2021הסדר האורכות למייצגים להגשת דוחות לשנת 

 

 יחידים  .א

 

 

  –חבר בני אדם )כולל מלכ"רים ונאמנויות(  .ב

 15% מכסה 31.10.2022 ב' יום  שלב א

 
 58%מכסה    31.1.2023   'גיום  שלב ב

 100% מכסה 30.4.2023 ' איום  שלב ג

 

 דגשים ועקרונות ליישום הסדר האורכות למייצגים .ג

 

 .מדידת האורכות נעשית רק לגבי לקוחות של  מייצגים ראשיים 

 

 דוחות רק לצורך עמידה במכסה הנדרשת לכל מועד, יכללו  ,במדידת הדוחות שהוגשו   

בצירוף מקוון מלא, או דוחות שהוגשו ידנית לשידור דוח המערכת ששודרו והוגשו באמצעות 

)לאחר שידור או ללא שידור למי שאינו חייב בדוח דוח חתום על ידי הנישום וכל  הצרופות 

 במשרד השומה.  אושרההגשתם שמקוון(, ו

 

 עד ליום האחרון של חודש  באמצעות מערכת דוח מקוון מלאדוחות שישודרו ויוגשו  :הבהרה

   ימדדו באותו החודש לעניין הסדר הארכות. שנקבע בהסדר, מסוים

 ,31.1.2023שישודר ויוגש במערכת דוח  מקוון מלא עד  דוח של חבר  בני אדם כך למשל: 

 יחשב כדוח שהוגש במועד ויימדד במכסת ההגשה בשלב ב'.  

  

 20% מכסה  31.8.2022יום ד'   שלב א

 50% מכסה 30.11.2022יום ד'   שלב ב

 100% מכסה 31.1.2023יום ג'   שלב ג
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 הדרכה ותמיכה טכנית לשידור דוחות שנתיים במס הכנסה: .ד

 

  ביישום המקוון לשידור דוחות, למייצגים המקושרים למחשב שע"ם, ישנה הדרכה, בליווי

 לשימוש ביישום המקוון. מצגת מפורטת 

 

  ,בעת שידור הדוח באמצעות היישום שירותי התמיכה למייצגים הנתקלים בבעיות טכניות

של רשות המסים, ניתנים על ידי  מרכז המידע והשירותים המקוונים באינטרנט,   בשע"ם או 

 הבאים: באחד ממספרי הטלפון

 15:45עד  8:15מים א' עד ה' בין השעות: * )כוכבית מסים(, בי4954או  02-5656400

יש לשלוח באמצעות פניות לרשות המסים הסדר הארכות פניות בנושא   ובאמצעות 

או באמצעות תיבת הדוא"ל  . לפניות בנושא הסדר הארכותלהלן  קישור   באזור האישי

 lameyazeg@taxes.gov.il  . 

  

 הארכת שעות קבלת קהל במשרדים: .ה

 13:00עד  8:30המועדים בהם משרדי השומה יהיו פתוחים לקבלת קהל בין השעות להלן 

, על מנת לאפשר את קבלת הדוחות השנתיים 18:00עד  15:00ובנוסף, גם בין השעות 

 :2021לשנת המס 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 הסדר הארכות למייצגים. יישום בנושא  מפורטתבתקופה הקרובה תפורסם הוראת ביצוע 

 

 לידיעתכם. .ו

 

 בכבוד רב  

 

 שלמה אוחיון

 

 

  

 יום ד'

31.8.2022 

 יום ב'

31.10.2022 

 יום ד' 

 30.11.2022 

 יום ג'

 31.1.2023 

 יום א' 

30.4.2023 

 

https://go.gov.il/MirshamHameyatzgim
https://go.gov.il/MirshamHameyatzgim
mailto:lameyazeg@taxes.gov.il
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 העתקים:

 מנהל רשות המסיםמר ערן יעקב, 

 הנהלה מצומצמת

 מנהל אגף א', שומה וביקורתמר רוני סרי לוי, 

  שירות ארצימנהלת אגף א, מרכז גב' מיכל שרון, 

 מנהל אגף א, ביטחון חירום, בטחון מידע וסייברמר קובי קרודו, 

 מנהל תחום בכיר, מידע שירות ומשאביםמר ואדים אבנשטיין, 

 מנהלת תחום בכירה, שירות סניפיגב' שרית פרסי, 

 מרכזת מרשם המייצגיםגב' בטי קורנפלד, 

  


