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הוראת ביצוע מס הכנסה מספר  5–/1024רשות המסים


הנדון :ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות
יחידים וחברות לשנת המס 1023


 .2מבוא

מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס  ,2013בין היתר
בהתאם לשינויי החקיקה במסגרת הוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) ,התשכ"א – 1691
(להלן:"הפקודה")ולהנחותבדבראופןיישוםהשינוייםבניתובובשידורהדוחות.





מטרתניתובשלבא'היאבדיקתתקינותהדוחושלמותו,לפנישידורו אולאחרשידורובאופן
מקוון דהיינו באמצעות האינטרנט או ע"י מייצג .שלב זה יעשה ע"י עובדי החוליה המרכזית,
כאשר הטיפול בדוחות יתבצע ככלל בהתאם למועד הגשת הדוחות ובכפוף להנחיות אחרות
בנושא .במסגרת זו מתפקידו של נתב שלב א' לדאוג לקבלת הבהרות ומסמכים מהנישום
במקרים הרלוונטיים ולהסב את תשומת ליבו של נתב שלב ב' לבעיות או למקרים המצריכים
טיפולמיוחד.
קיימתחשיבותרבהלטיבניתובהדוחבשלבא'לכןישלהקפידעלשידורנכוןונאותשלהדוח,
בדיקתהמסמכיםושימושנכוןבהנמקות.


בהוראהזונכלליםהפרקיםהבאים:
 .1מבוא
 .2שינוייםבדוחותליחידיםלשנתהמס2013ודגשים.
 .3דגשיםבדוחותלחברותלשנתהמס2013.
 .4ריכוזהשינוייםבדוחותליחידיםלשנתהמס.2013
 .5ריכוזהשינוייםבדוחותלחברותלשנתהמס2013
 .6ניתובשלבא'שלהדוח.
 .7הוראותכלליותוהערות.
 .8דגשיםבשידורדוחותיחידיםוחברות.
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 הוראות מלאות לשידור דוחות ליחידים ורשימות מלאות של קודי השדות פורסמו בהו"ב
.632003
 הוראות מלאות לשידור דוחות לחברות ורשימות מלאות של קודי השדות פורסמו בהו"ב
.1332003

 .1שינויים בדוחות ליחידים לשנת המס  1023ודגשים
 1.2דוח שנתי מקוצר ליחיד
מתוךמטרהלהקלעל עסקיםקטניםשפעולותיהםאינןמגיעותלכדיחבותבמס נבנהדוח
שנתימקוצרהמיועדלבעלעסקקטן.היחידיוכללבחורלמלאובמקוםטופס.1301ההקלה
בדיווח למס הכנסה ליחידים בעלי מחזור עסקי נמוך משתלבת עם יישום מדיניות רשות
המיסיםלהקטנתהנטלהבירוקראטיולפישוטהדיווח.
הדוח השנתי המקוצר לבעל עסק קטן יחול כבר מדוחות לשנת מס  .2013עם פתיחת
האפשרותלהגשהושינויחקיקהמתאים,תפורסםהוראתביצועמפורטתבעניין.
 1.1שדה  -022/021הפחתת שכר בשל השתתפות זמנית:
החלמיום  1.0.2013ועדליום 31.12.2013מופחתשכרםשלעובדיציבור בשלהשתתפות
זמנית .סכום ההפחתה מופיע בטפסי  109תחת הכותרת "השתתפות זמנית" (שדה
.)0113012 הפחתהזומקטינהאתההכנסההחייבתבמסאךלצורךחישובההכנסההמזכה
בניכויים וזיכויים לפי סעיפים  30ו -35א לפקודה ,תיחשב ההכנסה לפני ההפחתה בשל
"השתתפותזמנית".עלמנתלקבלאתמלואההטבותבשלהתשלומים,ישלשדרשדה011
לבןהזוגהרשוםושדה 012לבןהזוג .שדותאלהאינםמוצגיםבטופס הדוחהשנתי,אךיש
לשדר אותם במסגרת שידור הדוח .ישנם טופסי  109של עובדי ציבור לשנת  ,2013שאינם
כוללים את שדות  .011,012המידע קיים בשאילתא  INTVונלקח מתוך דיווחי  129ויש
לשדרשדותאלועלפיהמידעהמוצגבשאילתאזו.


 1.3הכנסה משכר דירה בשיעור מס של :20%
בהתאם לסעיף  122לפקודה ,יחיד רשאי לשלם על הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה
למגוריםבישראלמסבשיעורשל10%בלבד.במקרהזהלאתינתןזכאותלכלניכוי(לרבות
הוצאה)אופטורמהכנסהזוולכלזיכוימהמסהחלעליה.בסעיףנאמרשישלשלםאתהמס
עלהכנסהזותוך30יוםמתוםשנתהמסשבההתקבלודמיהשכירות.במקרהשלתשלום
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המס במועד מאוחר יותר יוטלו על סכום המס הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף
156א(א)לפקודה.

 1.4מס נוסף על הכנסות גבוהות:
במסגרתתיקון165לפקודההוסףסעיף121בהסעיףקובע,כיהחלמיום,01.01.2013יחיד
אשרהכנסתוהחייבתבשנתהמסעולהעל 011,590,₪במונחישנת,2013יהיהחייבבמס
נוסףעלחלקהכנסתוהחייבתהעולהעלהסכוםהנ"ל,בשיעורשל.2%

סכוםהמסהנוסףיוצגבשורהנפרדתבמסךחישובהמס.

בסעיף זה הכנסה חייבת :הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף  1לפקודה ,וכמשמעותה בסעיף
,06למעטסכוםאינפלצוניכהגדרתובסעיף 00וסכוםאינפלציוניכהגדרתובסעיף 30לחוק
מיסוימקרקעין,ולרבותשבחכמשמעותובחוקמיסוימקרקעין.לגבי שבחממכירתדירת
מגורים כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין ,השבח הריאלי ממנה ייכלל בהכנסה החייבת
לענייןזה,רקאםשווימכירתהדירהעולהעל3מיליוןשקליםוהמכירהאינהפטורהממס.
כאמורלעיל,המסהנוסףחלגםעלהכנסותהחייבותבשיעורמסמוגבל,כגוןהכנסותמשוק
ההון,וכןעלהכנסותהחייבותבשיעורמססופי,כגוןפרסיםוהגרלותלפיסעיף2אלפקודה
אוהכנסותמשכ"דהחייבותבמסעפ"יסעיף122לפקודה.


 1.5שידור עסקת שבח בשאילתא :IHON

כאמור בסעיף  2.3לעיל ,מס על הכנסות גבוהות חל על כלל הכנסתו החייבת של הנישום
לרבותעסקתשבח,למעטדירתמגוריםששוויהמכירהשלהנמוךמ-3,000,001.₪
עלמנתשעסקתדירתמגוריםכאמורלעיללאתכללבאופןאוטומטיבחישוב המסהנוסף,
ישצורךבסימוןעסקאותאלהבשאילתא.IHON
בעתשידורעסקתשבחשסכוםהמכירהבהאינועולהעל3מיליון,ישלסמןבשדה00(שדה
חדש)האםמדוברבדירתמגוריםאובנכסאחר.
הערכיםשישלהזיןבשדה:00
 -1דירתמגורים.
 -2נכסאחר.
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 1.2שיעורי מס היסטוריים בעסקאות רווח הון:
המסהמרביעלרווחהוןלגבינכסיםשנרכשו לפני 1.3.1691ונמכרובשנתהמס ,2013לא
יעלהעלהתקרותהמפורטותלהלן:
תאריךרכישתהנכסעד-31.3.1636שיעורהמסהמרבי.21%
תאריךרכישתהנכסעד-31.3.1650שיעורהמסהמרבי.22%
רכישתנכסמשנתמס1650ועדשנתמס-1690שיעורהמסהמרבי.23%
מכירתניירערךבחברבניאדם,עלידי"בעלמניותמהותי",שיעורהמס המרבייהיה 21%
אםהנכס נרכשלפנייום  31.3.1636ובתוספת 1%לכלשנהשלאחריהעדלמסבשיעורשל
20%בשנותהמס1655–.1690

 1.2תיקון סעיף  62לפקודה -שיחלוף נכסים:
ביום 2630313פורסםחוקלשינויסדריעדיפויותלאומיים(תיקוניחקיקהלהשגתיעדי
התקציבלשנים 2013ו -,)2013התשע"ג- 2013(להלן:תיקון  ,)262במסגרתותוקןסעיף
 69לפקודה בתחולה מיום - ,01.00.2013ונקבע כי הוראות הסעיף לא יחולו על מכירת
נכסשהואאחדמאלה:


רכב נוסעים פרטי כהגדרתו בתקנות התעבורה ששימש להשכרה או להחכרה
(מתייחסבעיקרלחברותהשכרה3ליסינגכלירכב).



זכותמקרקעיןהנמצאיםמחוץלישראל.

 נכסשנמכרבמכירהרעיוניתכאמורבסעיף100א1לפקודה.
לגביזכותבמקרקעיןהנמצאמחוץלישראל,נוסףסעיף(69ג)לפקודהבונקבעשבעתמכירת
הנכסהמחליףיינתןזיכוימסיחוץכנגדהמסששולםבארץבעתמכירתהנכסאשרשוחלף.
נספחירווחההוןונספחד(הכנסותמחו"ל)לשנתהמס2013לאהשתנובעקבותהשינוי.

 1.2פעולה שהיא תכנון מס חייב בדיווח או עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל

על מנת לטייב את המידע המגיע לגבי תכנוני מס ועסקאות עם צדדים קשורים ,הוסף
קוד חדש בשדה קיים ,שדה  :293קוד  6המציין שלא קיימת פעולה שהיא תכנון מס
החייבבדיווחמכחסעיף(131ז)לפקודהוכןשלאהיועסקאותעםצדדיםקשוריםבחו"ל
כמשמעותןבסעיף05אלפקודה.
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שידורשדהזההואחובהבשידורשומהעלידימייצגיםהחלמשנתהמס2013(יחידים
וחברות).


 1.6נקודות זיכוי בגין ילדים בהתאם לסעיפים (40ב) ו(22 -ג) לפקודה

השינויים בחקיקה הנוגעים למתן נקודות זיכוי בגין ילדים משנת  2012ואילך מפורטים
בהוראתביצוע532013-ניתובשלבא'ושינוייםבשידורדוחותלשנתהמס.2012
הבהרותנוספותשלאנכללובהוראההנ"ל:

2.6.1

אלמן שנישא בשנית:
הורה אלמן שאינו נשוי ,זכאי לנקודות זיכוי לפי סעיף (30ב)(1ב) לפקודה (נקודות
זיכויבגיןילדיםוכןבגיןפעוט).כאשרהואנישא שוב ,הואזכאילנקודותזיכויבגין
פעוט בלבד וזאת בהתאם להוראות סעיף (99ג) .במטרה למנוע איבוד הזכאות
לנקודותזיכויבגיןילדיםבמצבמשפחתיכמתואר,הוחלטלאפשרלאשתוהנוכחית
(אשראינהרשומהכאמםשלהילדים)לקבלאתנקודותהזיכויבגיןילדיו.

2.6.2

בני זוג נשואים מאותו מין:
בניזוגנשואיםמאותומיןייהנומאותןנקודותזיכויממסהמוענקותמכוחהפקודה
ל"בני-זוג"באותןנסיבות.
לפיכך,במקרהשלבניזוגנשואיםמאותומין,בןהזוגהמקבלאתהקצבההמשולמת
ע"י המוסד לביטוח לאומי עבור ילדיו בהתאם לסעיף (30א) לפקודה ,יקבל את
נקודות הזיכוי המוענקות מכוח הוראות סעיף (99ג)( )3לפקודה (נקודות זיכוי בגין
ילדים) כנגד הכנסתו מיגיעה אישית .בן הזוג האחר יקבל את נקודות הזיכוי
המוענקותלפיהוראותסעיף(99ג)()5לפקודה(נקודותזיכויבגיןפעוט)כנגדהכנסתו
מיגיעהאישית,ובתנאישהילדרשוםכילדובמרשםהאוכלוסין.
בןהזוגשקיבלאתהקצבהמהמוסדלביטוחלאומיעבורילדו,ירשוםבדוחהשנתי
במסגרת טבלת הילדים את מספר ילדיו בשדה  ,2903292ובן הזוג האחר ירשום
בטבלתהילדיםאתמספרילדיובשדה.1603261
סכום הזיכוי בשומות לשנות המס שקדמו ל - ,2013בהן נדרשות נקודות הזיכוי,
ישודרבשדות,0023030כפישנעשהבעבר.

2.6.3

בדיקת ילדים ביולוגים מול מרשם האוכלוסין:
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החל משנת מס  2012בדוח השנתי ליחיד נושא נקודות הזיכוי לילדים הפך למורכב,
מהותי,וקייםבמרביתהדוחות.
עלמנתלמנועטעויותבשידורמספרהילדיםבשומה,החלמימיםאלהמבצעהמחשב
(שע"מ) בדיקות התאמה של מספר הילדים וגילם בעת שידור השומה למול מרשם
האוכלוסין.
להלןטבלתהילדיםבדוחהשנתי:
שדהבדוח

ילדים

290
292
160
261
022

ב"זרשום-בחזקתי
בן3בתזוג-בחזקתי
ב"זרשום-לאבחזקתי
בן3בתזוג-לאבחזקתי
הורהיחיד

נולד

מלאו
1-2

מלאו מלאו
3-5
3

מלאו מלאו
10
9-10

המערכתבודקתמולהמרשםרקבמקרהבומולאושדותילדיםאצלהיחיד. 
מאחר שאין יודעים במרשמים מי מבין הילדים הינם בחזקת ההורים ,הבדיקה
מתבצעתעלכלהילדיםהמופיעיםבשדותשל"בחזקתי"ו"לאבחזקתי".
אי התאמה יכולה להיות לשני הכיוונים ,כלומר מספר הילדים ששודרו בתא גיל
מסויםגדולאוקטןלעומתמהשמופיעבמרשמים.
במקרה של אי התאמה תצא בשומה הודעת שגיאה .לאחר ברור אי ההתאמה ,יש
לתקן את שדות הילדים בהתאם ,או שיש לשדר שדה חדש  260המאשר את אי
ההתאמהביןמספרילדיםבשידורלביןמספרילדיםבמרשמים,עםערכים:
 -1איהתאמהבשדה"בןהזוגהרשום".
 -2איהתאמהבשדה"בןהזוג".
 -3איהתאמהבשניהם.
ישלצייןבכתבאתסיבתאיההתאמה.
כאשרקייםשדה022(ילדלהורהיחיד)וקייםבמרשמיםהורהשני,תוצגהערה"אין
התאמה בין שדה  022לבין המרשמים".במקרה זה יש לתקן את שדה  022בהתאם
למהשמופיעבמרשמיםולאניתןיהיהלשדראתשדה.260

1.20

חלוקת נקודות זיכוי בגין ילדים בין הורים במשמורת משותפת מלאה:
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משמעות קיומה של "משמורת משותפת מלאה" הינה ,כי הילדים נמצאים אצל כל
אחדמההוריםמחציתמהזמןוכיבאותוהזמןכלכלתםהמלאהשלהילדיםעליו.אין
הכוונהלמצבבוהורהרקתומךכלכליתבילדיו,הנמצאיםאצלההורההשני.

עמדתרשותהמיסיםבנוגעלמקריםאלוהינהכינקודותהזיכויהקבועותבסעיפים
(30ב)( )1ו (30ב)(1א) לפקודה והמגיעות להורה במשפחה חד הורית יחולקו שווה
בשווה בין שני ההורים החולקים ביניהם משמורת משותפת מלאה ,על פי החלוקה
להלן:

סעיף(30ב)(:)1132נקודתזיכויבשלכלילדבשנתלידתוובשנתבגרותו,שתינקודות
זיכויבשלכלילד החלבשנתהמסשלאחרלידתוועדלשנתהמסשבהמלאולוחמש
שנים,ונקודתזיכויאחתבשלכלילדהחלבשנתהמסשבהמלאולושששניםועד
לשנתהמסשקדמהלשנתבגרותו–יחולקושווהבשווהביןשניההורים.

סעיף(30ב)(1א):נקודתזיכויאחתבשנתלידתושלהפעוטובשנתהמסשבהמלאולו
שלוש שנים ,ושתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת
המסשלאחריה-יחולקושווהבשווהביןשניההורים.

סעיף(30ב)()2 -הורההחיבנפרדוחלעליוסעיף(30ב)()1היינו,הואהורהבמשפחה
חד הורית אשר ילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו כתוצאה מהסדר של משמורת
משותפת מלאה – נקודת זיכוי אחת תינתן לכל אחד מההורים אשר מחזיקים
במשמורתמשותפתכאמור.

הורים המחזיקים במשמורת משותפת מלאה על ילדיהם ואשר זכאים לחלוקת
נקודות הזיכוי המנויות בסעיפים (30ב)( )1ו (30ב)(1א) כפי שפורט לעיל ,לא יהיו
זכאיםעבורילדיםאלהלנקודתהזיכויבגין"השתתפותבכלכלתהילדים"עפ"יסעיף
(30ב)()2סיפא.

יובהר,כיבנסיבותבהןלאמתקיימתמשמורתמשותפתמלאהביןההורים,ההורה
שמקבל את קצבת הילדים מביטוח לאומי הוא אשר יקבל גם את נקודות הזיכוי
מכוחסעיף(30ב)(.)1ההורההשנייקבלאתנקודותהזיכוימכוחסעיף(30ב)(1א).

דוגמהלחלוקתנקודותזיכויבגיןילדים:
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הוריםהמחזיקיםבמשמורתמשותפתמלאהעל שלושת ילדיהם שמלאולהםבשנת
המס-שנתיים,חמשועשר.
לפיסעיף(30ב)(-)1עבורהילדשמלאולושנתייםזכאותל2נקודותזיכוי,עבורהילד
שמלאולוחמשזכאותל2נקודותזיכויועבורהילדשמלאולועשרהזכאותלנקודת
זיכויאחת,סה"כ5נקודותזיכוי.
לפי סעיף (30ב)(1א) -עבור הילד שמלאו שנתיים זכאות ל  2נקודות זיכוי ועבור
הילדיםשמלאולהםחמשועשראיןזכאותלנקודותזיכוי.סה"כזכאותל2נקודות
זיכוי.
סה"כזכאיםההוריםל0נקודותזיכויבשלילדיהםאשריחולקושווהבשווהביןשני
ההורים,קרי3.5נקודותזיכוילכלהורה.

פקיד השומה ישתכנע כי מתקיימת משמורת משותפת מלאה בין הורים המצדיקה
אתחלוקתנקודותהזיכויביןההוריםעםהתקיימותהתנאיםהבאים:
א.עלההורההמבקשלהציגבפניפקידהשומהפסקדיןהמאשרכיההורהמחזיק
במשמורתמשותפתמלאהעלילדיו.
ב .שני ההורים יגישו דוח על הכנסותיהם לפקיד השומה ויצרפו לדוח הסכמתם
לחלוקתנקודותהזיכויבגיןהילדיםכאמורבהנחיהזו.

1.22

שידור פרטים על חשבון בנק 

במטרהלמנועהישנותםשלמקריםבהםהחזרהמסהועברלחשבוןבנקלאמעודכן,
הוחלט על תהליך עבודה חדש לעדכון פרטי חשבון בנק באמצעות הדו"ח השנתי.
בעתשידורחשבוןהבנקבשאילתא  ISUMיבצע המחשבבדיקותתקינות ועדכניות
מולהחשבוןהקייםבתל"מ,ובהתאםישלהזיןקודיםחדשיםבשדה.200
הערכיםהחדשיםבשדה200הינם:
קוד1–מציין,כיחשבוןהבנקבדוחעדכנייותרמחשבוןהבנקבתל"מ(תאריךהגשת
הדוח מאוחר יותר מתאריך עדכון חשבון הבנק בתל"מ) .בקוד זה המנתב מציין כי
בדק ואימת מול מסמכים מתאימים ,כגון העתק המחאה של הנישום .במקרה זה
החשבוןיעודכןבתל"מוהחזרהמסיועברלחשבוןהבנקשעודכן.
קוד 2– מציין,כי חשבוןהבנקבתל"מעדכנייותר ,ולכןפרטיחשבוןהבנקששודרו
בשומהלאיעודכנובתל"מוהחזרהמסיועברלחשבוןהבנקהקייםבתל"מ.
קוד 9– מצייןשהתיקהואתיקכינוספירוק,פשט"ר אויורשיםוכילאניתןלעדכן
אתהחשבוןדרךהשומה.
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קוד6–מצייןשלאניתןלאמתאתחשבוןהבנקכילאצורפואסמכתאותמתאימות.
במקרה זה פרטי חשבון הבנק ששודרו בדוח השנתי לא יעודכנו בתל"מ ,ובמקביל
לכך,חשבוןהבנקשהיהקייםבתל"מיתבטל.

בשאילתא  INTVיוצג חשבון הבנק הקיים בתל"מ ,מועד עדכונו וכן האם התיק
נמצאבהליכיכינוסנכסים,פשיטותרגלופירוק.
הסברמפורטראהבהוראתהביצוע -עדכוןפרטיחשבוןבנקע"ינישומים3מייצגים
באמצעותהדוחותהשנתיים.


 .3דגשים בדוחות לחברות לשנת 1023
 3.2בקשת חברה להיחשב כחברה משפחתי לאור חוק ההסדרים לשנים 1023-1024
במסגרת תיקון  160נערך תיקון מקיף בסעיף 93א לפקודה ,העוסק בחברה
משפחתית . ביןהיתרנקבעהסדרחדשלענייןמעמדהשלחברהמשפחתית.נקבעבין
השאר ,כי חברה תוכל לבחור להיחשב כחברה משפחתית אך ורק בתוך שלושה
חודשים לאחר התאגדותה ,בכפוף לעמידה בתנאים הנדרשים להיחשב כחברה
משפחתית.
תחילתהוראהזוהינהלגביחברותשהתאגדוהחלמיום.13032013
יחד עם זאת ,נקבעו הוראות מעבר הנוגעות לחברה ותיקה המבקשת להיחשב
למשפחתית.
שאילתת AZFMתעודכןבהתאםלחקיקההחדשהועםעדכונהיצאשדרשיודיעעל
כך.

 3.1הנחה במס חברות על חלוקה או "הפשרה" של הכנסות פטורות שצברו חברות מכוח
הוראות החוק לעידוד השקעות הון " -הרווחים הכלואים".
ביום  1231132012פורסם החוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס'  96והוראת שעה),
התשע"ג 2012-(להלן :"הוראת השעה") .הוראת השעה פורסמה ביום 1231132012
ותוקפהנקבעלשנהמיוםפרסומה.הוראתהשעהמתייחסתלהכנסותפטורותשצברו
חברותעדליום,3131232011כמפורטלהלן:
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 .1הכנסות פטורות לפי הוראות סעיפים (30א)( )5או (א ,)1סעיף (51ב) כנוסחו לפני
תיקוןמס'90אוסעיף51א(א)(()1א),()2או()3כנוסחולאחרתיקוןמס'90בחוק.
 .2החברות טרם חויבו במס חברות בשל ההכנסות כאמור לפי הוראות החוק ,למעט
חיובבמסחברותבשלסכומיםשנתנולחברותמוחזקות,אושזקפואותםלחובתן.

ההכנסותהפטורותלעילהוגדרובהוראתהשעה"הכנסה צבורה".
הוראתהשעהקובעתכיחברהתהיהזכאיתבשלהכנסתההצבורה,כולהאוחלקה,
בהתאם לבחירתה (להלן :"הכנסה צבורה נבחרת") ,להנחה במס החברות משיעור
מס החברות שהיה חל על אותה ההכנסה לפי הוראות סעיף  30בחוק ,בשנה שבה
הופקה,אילולאהייתהפטורהממסבשנהזו.

שיעור ההנחה במס החברות על פי הוראת השעה נע בין  30% - 90%משיעור מס
החברות המקורי שהיה חל על ההכנסה לפי הוראות סעיף  ,30בשנה שבה הופקה,
אילולאהייתהפטורהממס.
גובהההנחהנגזרמשיעורההכנסההצבורההנבחרתמתוךסךכלההכנסההצבורה
שלהחברה.
הגדרות:
"יחס הפשרה"-ההכנסההצבורההנבחרתכשהיאמחולקתבסךההכנסההצבורה.
"יחס ההטבה"-יחסההפשרהכשהואמוכפלב-,0.3בתוספת.0.3
"מקדם המס"-אחדפחותיחסההטבה.

מסהחברותשתשלםהחברהעלההכנסההצבורההנבחרתיהיהבשיעורמסהחברות
שהיהחלעלאותההכנסהלפיהוראותסעיף,30בשנהשבההופקה,אילולאהייתה
פטורהממסחברותבשנהזו,כשהואמוכפלבמקדםהמס,ולא פחות מ.2% -
דוגמה:
"הכנסה צבורה" של חברה  1000והיא בוחרת להחיל את הוראת השעה על 000
מתוכם:
"יחסהפשרה"-,00%"יחסהטבה"-,53%"מקדםהמס"-.39%

אםשיעורמסהחברותשהיהחלעלאותההכנסהלפיהוראותסעיף,30בשנהשבה
הופקה ,אילולא הייתה פטורה ממס חברות בשנה זו ,היה  20%(למשל בחברת
משקיעיחוץ),אזשיעורמסהחברותשתשלםהחברהלפיהוראתהשעהיהיה6.2%
=39%*,20%כלומרמסחברותבסך03.9(במקום.)190
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חברה לא תוכל לחזור בה מבחירתה בהחלת הוראת השעה .החברה תשלם את מס
החברות בתוך  30ימים ממועד הבחירה .יצוין ,כי במהלך שנת המס  2013בחרו
חברות רבות להחיל עליהן את הוראת השעה ועל כן יש לשים לב כי הודיעו על כך
כנדרשעלגביטופס696שמולאבאופןמלאומדויק.
בהוראת השעה נקבעו הוראות נוספות לעניין חיוב החברה ,שבחרה להחיל את
הוראת השעה ,לבצע השקעה במפעלה התעשייתי (להלן":ההשקעה המיועדת"),
במהלך 5שניםשתחילתןבשנתהמסשבהחלמועדהבחירה,באחדאויותרמאלה:
רכישת נכסים יצרניים ,השקעה במחקר ופיתוח בישראל ותשלום שכר עבודה
לעובדיםחדשיםשנוספולמפעלביחסלמספרהעובדיםשהועסקובמפעלבתוםשנת
המס.2011

חברהשבוחרתלהחיללגביהאתהוראת השעהחייבת להודיעעלכך,על גביטופס
 ,696הן למשרד השומה בו מתנהל התיק והן למחלקת חוקי העידוד בחטיבה
המקצועית.

ישלוודאכיטופס696כוללאתכלהנתוניםוכיההצהרההכלולהבוחתומהכנדרש.
השדותבטופס1213ימולאובהתאםלנתוניםשנרשמובטופס.696


בשדה 122ישלרשוםאתסכוםה"הכנסההצבורה"-סךההכנסהשנצברהלחברה
עדליום3131232011ושעומדתבתנאיםהמצויניםבסעיף52א(א)בהוראתהשעה.



בשדה  122יש לרשום את סכום ה"הכנסה הצבורה הנבחרת"  -חלק ההכנסה
הצבורה בגינו בוחרת החברה לשלם את מס החברות המופחת בהתאם להוראת
השעה.



בשדה  126יש לרשום את סכום המס התיאורטי שהיה חל על החברה ,שהינו
מכפלה של ההכנסה הצבורה הנבחרת בשיעור המס החברות שהיה חל על אותה
הכנסה לפי הוראות סעיף  ,30בשנה שבה הופקה ,אילולא הייתה פטורה ממס
חברותבשנהזו.



בשדה 112ישלרשוםסכוםההשקעההמיועדתעלפיהוראתהשעה.
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 .4ריכוז השינויים בדוחות ליחידים טופס  2302לשנת המס 1023
מהות השינוי

השינוי בדוחות לעומת הדוחות דאשתקד

הצהרהעלמעמדאומעמדבןהזוגחלקא-פרטיםכללים:
כעולהחדש,תושבחוזרותיק,אותושב
אני3בןזוגיעולהחדשתושבחוזרותיק
תושבחוזרוחלותעלהכנסותיימחו"להקלותבמס חוזראשרעלהכנסותמחו"לחלות
תאריךהגעה______

לשימושהמשדר:

הקלותבמס.
תאריךההגעהלארץ.

במקרהשלמילויבפרטיםהכללייםכאמורלעיל,לבן
הזוגהרשוםישלמלאשדה203ולבןהזוגשדה203
ולצייןאתתאריךההגעהואחדהקודיםבהתאם:
-1עולהחדש,-2חוזרותיק,-3חוזר


זיהויבמערכתשלהצהרתמעמדושל
הנישוםותאריךהגעתולארץ.

חלקא-פרטיםכלליים:הננינהנהבנאמנותשממנה

הצהרתהנהנהעלקבלתחלוקות

מנאמנות.
היוליחלוקות(פטורות3חייבות)בשנתהמסכהגדרתן

בסעיף05ג,הרשומותבדו"חזהבשדה.201


ישלרשוםאתסכםהחלוקותשנתקבלו
חלקיא-פרטיםנוספיםויתרותלהעברהלש.מ:2013
בסעיף30ד,שדהחדש-201חלוקותשקיבלתימנאמנות כנהנהמנאמנות,לרבותחלוקותפטורות.
(פטורות3חייבות)
לשימושהמשדר:
בשדה,293תכנוןמס3מחיריהעברה,נוסףקוד-6אין.

בכלשידורשומהעלידימייצג,למעט
תיקי,6.16.5ונאמנויות,חובהלהתייחס
לשדהזה.במקריםבהםאיןפעולהשהיא
תכנוןמסחייבבדיווחואיןעסקאותעם
צדדיםקשוריםבחו"לישלשדראתשדה
293עםקוד,6אחרתהמייצגלאיכול
לשדראתהשומה.
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 .5ריכוז השינויים בדוחות לחברות לשנת המס 1023
טופס

השינוי בדוחות לעומת הדוחות דאשתקד

מהות השינוי

1213

חלקא-פרטיםעלהחברה:סעיף-20החברה
היאנהנהבנאמנותשממנההיולהחלוקות

הצהרתהנהנהעלקבלתחלוקות
מנאמנות.

(פטורות3חייבות)בשנתהמסכהגדרתןבסעיף05ג,
הרשומותבדו"חזהבשדה201

חלקיב-הפסדיםופרטיםנוספים:
שדהחדש-201חלוקותשקיבלתימנאמנות
(פטורות3חייבות)




ישלרשוםאתסכוםהחלוקות
שנתקבלוכנהנהמנאמנות,לרבות
חלוקותפטורות.

חלקו':הכנסהחייבת
מפעלמועדף

הקטנתשיעוריהמסעלהכנסה
ממפעלמועדףלעומתשנת:2012

שדה-036בשיעורשל0%אזורפיתוחא
שדה030-בשיעורשל12.5%אזוראחר

באזורפיתוחא0%במקום10%
באזוראחר12.5%במקום15%

חלקטז-דיבידנדשחולק:
שדהחדש-130דיבידנדשחולקמרווחישיערוך
(מתוךסה"כהדיבידנד)

"רווחישיערוך"שלאהתחייבובמס
חברות.חלוקתדיבידנדמאותם
רווחיםיוצרתמכירהרעיונית
החייבתבמסכרווחהון.

1213

1213

1213 לשימושהמשדר:
השדה,293תכנוןמס3מחיריהעברה,
נוסףקוד-6אין.

בכלשידורשומהעלידימייצגחובה
להתייחסלשדהזה.במקריםבהם
איןפעולהשהיאתכנוןמסחייב
בדיווחואיןעסקאותעםצדדים
קשוריםבחו"לישלשדראתשדה
293עםקוד,6אחרתהמייצגלא
יכוללשדראתהשומה.

הבהרהעלכךשהצהרהמתייחסת
1323 בחלקהצהרתמנהליהחברה:
החברהקיבלההחזרבגיןמסיםששולמןלרשויות גםלהחזרימסשיתקבלוע"יחברות
בת3נכדהבגיןמיסיםששולמו
המסשלמדינהזרהו3אוחברתבת3נכדהקיבלו
לרשויותהמסשלמדינהזרה
החזרימסבגיןמסיםששולמולרשויותהמסשל
מדינהזרהושנתבעוכזיכויבחישובהמסשל
החברהבישראלבגיןשנותהמסהקודמות.
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ושנתבעובגינםזיכוימיסיחוץ
בשניםקודמות.

 .2ניתוב שלב א' של הדוח

9.1קבלת דוחות ושידורם
בשלב ניתוב א נבדקת שלמות הדוח על כל מסמכיו ונספחיו .לעיתים עולה הצורך לפנות
למגיש הדוח בדרישה להשלמת נתונים או המצאת מסמכים .לצורך שליחת הדרישה יש
להשתמשבמערכת מסמכים חסרים.

 2.1סדר שידור הדוחות בתיקי החזרי מס:
בתיקיהחזרימסישלשדרהדוחותלפיסדרהגעתםלמשרד.
אםמבקשים(מייצג3נישום3קרובמשפחה)לזרזהטיפול,תוגשבקשהלרכזהחוליהשיאשר
אותהעלגביהדוחשהוגשתוךרישוםהסיבהלשידורהמזורז.
בשאר התיקים יש לפעול לפי ההנחיות השונות בעניין סדר השידור .גם כאן אם מוגשת
בקשהלשידורמוקדםיצייןהאחראיעובדהזווהסיבותלה.משנמסרהלעובדחבילתדוחות
לשידורינהגהעובדלפיסדרקבלתהדוחותעלידו.
 2.3סדר עדיפויות בניתוב ובשידור
ישלתתעדיפותמבחינתלוחהזמנים,לניתובדוחותששודרועל-ידימייצגיםולניתובושידור
דוחותעםהחזרימס(שסומנועםמדבקותאדומות)ולדוחותשלנישומיםחייביהגשתדוח
שהגישובקשהלקבלתמענקעבודה(מסהכנסהשלילי)(שסומנועלגביהתיקון).

 2.4אישורי ניכוי מס במקור משוק ההון הלוקים בחסר
ישלוודא קבלתשלמותאישורי 090המגיעיםממנכיםשונים.מבדיקותשערכנומצאנוכי
קיימים אישורים בהם קוזז הפסד הון כנגד ריבית או דיבידנד מניירות ערך ואולם אישור
090גהמרכזאתההכנסותמהריביתו3אוהדיבידנדלאצורף.
בדרךזוכאשראישור090גלאצורףומלואההפסדרשוםבטופס090א+בעלולאותוהפסד
להיותמקוזזפעמים(מרווחהוןמני"עדרךהדוחהשנתיומריביתאודיבידנדדרךהמנכה).
ישלהקפידלדרושהמצאת טופס090ג,אם נרשםבטופס090א+בבשורהתחתונה "קוזז3
הוחזרהפסדהוןמריבית3דיבידנדבסך"..


 2.5אסמכתאות לרישום מיסי חוץ ששולמו בחו"ל עבור הכנסות המתקבלות מחוץ לישראל 
הכנסות שהופקו מחוץ לישראל על ידי תושב ישראל חייבות בדיווח .בהוראות הביצוע
 032005ו 332009-נקבעו ההנחיות לגבי אופן הדיווח והרישום של ההכנסות הללו בדוחות
השנתיים .על פי הנחיות אלה ,נקבע בין היתר ,כי לצורך קבלת זיכוי ממס כנגד ההכנסות
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שהופקומחוץישראלולצורךחישובו,עלהנישוםלצרףלדוח השנתיאתטופס 1323(להלן:
"נספח ד'ליחיד")אוטופס1323("נספח ד' לחברה").
בנספחד'מפורטותההכנסותמחו"לוהמסששולםמחוץלישראלבגיןאותןהכנסות.
בהוראת הביצוע  2/1005נקבע כי בגין כל סכום שירשם בשדה  -מס ששולם מחוץ לישראל
יש לצרף ,כאסמכתא ,אישור על תשלום המס בגין הכנסה מסוימת ,לשנה מסוימת ,הכולל
תאריך תשלום.
להלןפירוטתמציתישלסוגיהאסמכתאותהשוניםואופןההתייחסותאליהםבשלבהניתוב
והשידור:
 .1גיליון שומה מרשות המס הזרה  -פלטשומההמונפק עלידירשותהמס
הזרההכוללאתסוגיההכנסותשהפיקהנישוםבמדינההזרה,המסהחייב
בגיןהכנסהזווהמסששולםבפועל.
אסמכתא זו נחשבת ברמת אמינות גבוהה לצורך רישום הנתונים
המדווחיםבשומהוניתןלהסתמךעליה.
 .2אישור מרשות המס הזרה לגבי גובה ההכנסה שהתקבלה וגובה המס
שנוכהבגינה.
 .3נייר חתום בידי התושב הזר -משלםההכנסה,בוקייםפירוטלגביגובה
ההכנסהששולמהוהמסשנוכהבמקור.
 .3עותק של דוח על הכנסות שהוגש לרשות המס הזרה ,הכולל את המס
ששולםבחו"ל.

מידתההסתמכותעלהאסמכתאותהמפורטותלעיל()2,3,3הינהמוגבלתוצריכהלהיבחןעל
ידירכזהחוליהבסיועהרפרנטלמיסויבינלאומי.לכן,לאחרתקצורהנתוניםאשרמבוססים
עלאסמכתאותאלהישלהעבירלרכזלצורךניתובשלבב'תוךרישוםהנמקה.05


 2.2עדכון פרטים
יש לוודא שבעת קליטת הדוח נעשו השינויים הדרושים במחלקת שירות ,רשת ותפעול
(לשעבר מחלקת רשת ומודיעין) בפרטים כגון :סוג תיק ,סמל ענף ,חוליה ,כתובת ,מצב
משפחתיוכו'.
לשםכך,ישלהשוותביןהפרטיםהנ"לכפישדווחוע"יהנישום,לפרטיםהמופיעיםבמסך
פרטיאיתורוזיהויבשאילתאINTVולעדכנםבהתאם.
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 2.2מצב משפחתי פרוד/ה
נישום המצהיר בדוח כי הוא פרוד נדרש לצרף לדוח טופס  :3330"הצהרה בדבר נשואים
החייםבנפרד".לטופסזהישלצרףתצהירבפניעו"ד ומסמכיםנוספיםהצעידיםעלהיותם
פרודים,כגוןמסמךמביתהדיןאומביתהמשפטעלהגשתתביעהלגירושין3קבלתמזונות.
בכלמקרהעלפקידהשומהלהשתכנעבדברהיות"בניהזוג"פרודים.
אם בעבר הגיש הנישום טופס  3330שפרטיו עודכנו בשאילתא  ,ITIKאין לדרוש מהנישום
טופסנוסף.

במקריםבהםאחד מבניהזוגאינוחתוםעלהטופס ,ישלשלוחטופס נוסףלבןהזוגשלא
חתםכדישימלאאותוויחזירולמשרדהשומה.
אםאחדמבניהזוגאינומסכיםלחתוםעלהטופסובןהזוגהאחרעומדעלכךשהםפרודים,
וחלפו  21יוםמבלישמתקבלתתגובה ממנו,ובניהזוג עוניםלמבחניםשנקבעו ,ישלראות
בהם כ"פרודים" .מקרים אחרים יש להעביר להחלטת הלשכה המשפטית בצירוף כל
המסמכיםהקשורים.

כאשר הומצא הטופס חתום וממולא כנדרש בצירוף כל המסמכים הדרושים ,יש להעבירו
למחלקת שרות רשת ותפעול במשרד לצורך עדכונו בשאילתא  .ITIKרק כאשר עודכן
במחשב המצב המשפחתי (פרוד3ה) בשנת המס ,אין צורך בדרישה לדיווחי הכנסות בן3בת
הזוגבעתעריכתהשומהוכןאיןלתתנקודתזיכויבשלבן3בתהזוג.


 2.2שלמות ותקינות

כלהדוחותיעברובדיקהמקיפהשתתייחסלתקינותםושלמותם,ובכללזהישלבדוקקיומם
של כל הצרופות לדוח וחתימת בן הזוג הרשום (ובן זוגו במידת הצורך) .בחברות נדרשת
חתימתמנהלהחברה,והמסייעבמילויהדו"ח.

יש לסמן בעט הדגשה את כל השדות שיש לשדר בשאילתא  .ISUMבדוח ששודר
באינטרנט יש לסמן בעט הדגשה את כל השדות התקינים.

במקרים בהם יש תיקונים בשדה מסוים אין לבצע את התיקון על דוח הנישום.יש למלא
שדהחדשבשדותלשימושהמשרדעםהסכוםהמעודכןולסמנובעטהדגשה.
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 2.6מסמכים חסרים
מערכת ממוחשבת לליקויים ומסמכים חסרים נבנתה בשומה בתיקי חברות ,עצמאים
ושכירים.

במקריםשלחוסרמסמכים,כגון:הגשתהדוחללאטופסי,109מילויהדוחונספחיועלגבי
טפסים שאינם מתאימים לסוג הנישום או לשנת המס או גילוי ליקויים בדוח שלא ניתן
לתקנם בשומה עצמית ,יש לדרוש מהנישום או ממייצגו תיקון הדוח והמצאת המסמכים
החסריםבאמצעותהמערכת.


אם המסמכים לא יומצאו תוך  13יום ,יש לשדר את הדוח עם סעיף שומה  " "00וקוד
הנמקה.05
במקריםבהםהמסמכיםהומצאוישלבטלאתההנמקההמעכבת.

במקרים בהם חסרים מסמכים מהותיים כגון מאזן ,דוח רווח והפסד ,דוח התאמה ,דוח
כספי של חברה ללא חוות דעת רואה חשבון וכו' ,תשודר הנמקה  .00אם תוך  13יום לא
יומצאו מסמכים ,יש לבטל שידור הדוח עפ"י החלטת הרכז באמצעות שאילתא  ,ISIFוכן
אישורהגשתדוחבהתאםלאמורבסעיף131(ו)לפקודה.


 2.20טופסי הדוח השנתי ליחיד
בהתאם למפורט בהוראת ביצוע ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים
וחברות לשנת המס  ,2011נדרשים בהגשת דוח מקוון יחידים החייבים בהגשת דוח שנתי
ולהםהכנסהמעסק,משלחידאומשכורת.
שודרהדוחבאמצעותהאינטרנט,טופס1301שיוגשלמשרדהינוהפלטמהמחשבהנושאבר
קודוכותרת"שודרבאינטרנט".
טופס 1301שאינומופקבאינטרנטמיועדלנישוםשאינוחייבבדוחמקווןולנישוםשמגיש
דוחמקווןאשרשודרלמחשבשע"מבאמצעותהמייצג.

נישוםשאינוחייבבהגשתדוחאונישוםשחייבבהגשתדוח,ובלבדשאינובעלהכנסה
מעסק,אינובעלשליטהולאהיהלורווחהוןשאינומני"עסחיריםאושבחחייבבשנתהמס,
רשאילהגישדוחעלגביטופס.0135
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דוח שנתי לנאמן בנאמנות יוגש בטופס  ,1320אלא אם כן מדובר ביוצר לפי סעיף 05ז(ח)
לפקודהאונהנהלפיסעיף05ז(ז)לפקודה.

טופסי 0135המוגשיםכבקשותלהחזרימס,יטופלובהתאםלנוהלהטיפולבבקשותלהחזר
מסשפורסמובהו"ב632000סעיף.3

 2.22דוחות לשנים קודמות
טופסי הדוח השנתי עוברים שינויים ותיקונים מדי שנה בהתאם לשינויים בחקיקה
ובפרשנות .כאשר ישנה פניה למחלקת שירות רשת ותפעול או לחוליה המרכזית לקבלת
טפסיםלהגשתדוחותלשניםקודמות,ישלהקפידלציידאתהפונהבטופסהמתאיםלשנה
בגינהמוגשהדוח.

 2.21ליקויים בדוחות של נישומים מיוצגים

דוחות של נישומים מיוצגים שאינם מלאים ולא צורפו אליהם כל המסמכים הדרושים,
יוצאומהסדרהארכותהמרוכזותשלמיצגם.

מקריםחריגיםישלהפנותבכתבלסמנכ"לבכירלשומהוביקורתבאמצעותפקידהשומה.

  2.23דוחות המופקים ע"י תוכנת מחשב

דוחותלשנתהמס2013שהופקוע"יתוכנותהמחשבשלהלן,ניתניםלהגשהבמקוםטופסי
הדוחהשנתיהמקוריים:
א."חיסולית"שלחברתט.מ.ל.

ב."רמניהול"שלחברתלירם.

ג."ארז"תוכנותעסקיותבע"מ.

ד."גל-שי"שלחברתא.פ.א.ש.

במקריםבהםהוגשהדוח עלגביטופסשהופק עלפיתוכנתמחשבשאינהמצוינת לעיל
(משמע הטופס לא אושר ע"י רשות המיסים) ,יש לראות בדוח כסתמי ולשדרו בסעיף
שומה""00עםקודהנמקה.00
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2.25זיכויים עבור תרומות

מודגשבזאתכיזיכויתרומותיותרעלסמךאישוריםמקורייםבלבד.
כאשרנתבעיםזיכוייםעבורתרומותבסכומיםמהותיים,ישלבדוקאםלמוסדהציבורי,
מקבלהתרומה,ישאישורבתוקףבשנתהמסלגביהנתבעהזיכוי.
הבדיקה תיעשה בשאילתא  002תת שאילתא  100לפי מס' תיק מס הכנסה של המוסד
הציבורי,שבהניתןלראותאםקייםאישורולאיזותקופההאישורניתן.

אםסה"כהתרומותעוברותאתהתקרהלזיכוי,הסכוםשלאנוצלעוברלשלוששנותהמס
הבאות,בהתאםלסעיף39לפקודה.

קיימיםמקריםבהםבוצע שינויבשדהההכנסההחייבת(אםעקבשומהאועקב תיקון
דוח) וזיכוי התרומות נוצל עקב הגדלת ההכנסה החייבת .במקביל עודף התרומות לפני
השינויבהכנסהעברלשניםהבאות.
במקרהזהישלתקןאתהשדהבונרשםסכוםהתרומהבהתאם.

 2.22הפעלת סנקציות בגין ליקוי בניהול ספרים
בעת הטיפול בדוח המוגש לשנה בה קיים קוד אי רישום תקבול , או אי ניהול פנקסים
(קודיניהולספרים:,19או,)0ישלהפעילבמסגרתשידורהדוחאתהסנקציותהמוטלות
מכוח הפקודה וההוראות הממשיכות לחוק התיאומים .אם ניתן ,רצוי לעשות זאת כבר
בשלבשידורהדוח,בתיאוםעםרכזהחוליה.

2.22העברת הדוחות לניתוב שלב ב'
עלנתבשלבא'להפנותאתתשומתליבושלנתבשלבב'לבעיות,מקריםחריגים,הנמקות
מיוחדות ,החזרי מס ,ליקויים בניהול ספרים וכן למקרים המצריכים טיפול מיוחד או
במקרהשמופיעההודעהבשאילתאINTVשישלבצעניתובשלבב.
לדוגמא:כאשרדוחשלשנהקודמתלאנותבתופיעהערה(במסךנתוניםקבועים).
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 .2הוראות כלליות והערות








 2.2שידור הנתונים
ישלתתתשומתלבמרובהוהקפדהיתרהלשידורנכוןשלהנתוניםמדוחותהנישומים
וזאת על מנת למנוע את הצורך בתיקונים בתחומים אחרים כגון :קביעת מקדמות,
קנסות,חיובימסוהחזרימסלאנכונים.
חובה לשדר גם נתונים שאינם משמשים בחישוב המס כגון :רווח גולמי ,הפסדים,
הכנסות3רווחיםפטורים,חשבוןבנקומחזורללאמע"מ.
חובהלשדרהשדותהחדשיםבחלקז'לטופס.1301
ישלהקפידעלשידורנכון שלהכנסהפטורהלפיסעיף)5(6שהופחתה ושל ההפסדים
שקוזזומהכנסותמעסק3משלחידבלבד,וזאת עלמנתלחשבאתגובה המענק המגיע
מחוקמסהכנסהשלילי.






 2.1עריכת תיקונים בשומה עצמית ()00
ככלל ,אין לערוך תיקונים בשומה העצמית כגון :החלפת שדות בין בני הזוג שלא עפ"י
הוראות סעיף 24ב לפקודה ,הוספת הכנסות משכר על סמך הנתונים משאילתא .431

יוצאידופןלכללזההםהמקריםהבאים:
.1 המקריםהמפורטיםבסעיף(135א)()3לפקודה,שבהםרשאיפקידהשומהתוךששה
חודשיםמיוםקבלתהדוחלתקןאתהשומהויוסיפולראותהכשומהעצמית.
 במקריםאלהישלשדראתהדוחעםסמלהנמקה:59
א. תיקוןטעותחשבוןשנפלהבדוח.
ב. יישום הוראות כל דין החלות על הנישום בהיותו חייב בניהול פנקסי חשבונות
לשנת מס פלונית ,או לחלק ממנה ולא ניהלם או שניהלם רק בחלק מהתקופה
שבההיהחייבלנהלם,אולאביססאתהדוחשלועלפנקסיהחשבונות.
ג. יישוםהוראותכלדיןהחלותעלהנישוםלאחרשנקבעבקביעהסופיתכיפנקסיו
אינם קבילים .לעניין זה ,"קביעה סופית" קביעה שאין עוד עליה זכות ערר או
ערעור.

.2 במקריםשבהםצויןבמפורשבהוראותכימסמכיםמסוימיםמהוויםתנאילקבלת
הטבה מסוימת והמסמכים לא צורפו ,לא תינתן ההטבה שדרש הנישום בשומה
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העצמית .(לדוגמא :זיכוי עבור נטולי יכולת ,ניכוי במקור ,תשלומים לקופ"ג,
תרומות,אישורתושבות,אישורביצועהתכניתממרכזההשקעותמפעלמוטבוכד').

 2.3אי התאמה בין נתוני מרשמי מס הכנסה להצהרת הנישום
אםבמרשמימסהכנסהקיימיםנתוניםשוניםמאלההמוצהריםע"יהנישום,ישלברר
עימואתהסיבותלחוסרההתאמה(לדוגמא:מספרילדים,מקוםעבודהנוסףהכנסות
ריבית ,פיצויי מלחמה וכד') ולנהל מעקב אחר התשובות .לאחר קבלת התשובות יש
לתקןאתהדוחותבמקריםהמתאימים.
דוגמהלאיהתאמהשלילדים:אישהנשואהשרשמהבדוחהשנתיילדבגיל0בחזקתה.
עלפיהמרשמיםאיןלאישהילדים(מדוברבילדשלבעלהמנישואיוהקודמים).


 2.4סעיף שומה  - 22השגה על שומה בהעדר דוח ()04
דוחהמוגשלאחרשיצאהשומה,03מהווההשגהעלשומהזו.בעתשידורדוחשהוגש,
כאשרבמרשמישע"מקיימתשומה,03ישלשדרקוד10בשדה"סעיףהשומה".
דוחזהיעבורניתובכמויתרהדוחות.
מייצגאינויכוללשדרבאמצעותשע"מדוחשנתילאחרשומה.03הדרךהיחידהלשדר
דוחשנתיהחייבבהגשהבאופןמקווןהיאלשדרבאמצעותהאינטרנט.



השומה ששודרה היא "שומה בהמתנה" .כל עוד לא תאושר השומה בניתוב שלב ב'
באמצעות שאילתא  ,ISHRלא תישלח כל הודעה לנישום ולא יעודכנו נתוני השומה
במערכיםאחרים(חיובהמס,מקדמות,קנסותוכו').



שומה בהמתנה בסעיף שומה  ,10שלא הייתה לגביה התייחסות בשאילתא ISHR
(אישוראואיאישור),תאושרבאופןאוטומטי90יוםלאחרשידורה.

 2.5הטיפול בבקשות להחזרי מס (תיקי שכירים )6.2
בטיפולבבקשותלהחזרימסבסוגתיק,6.1ישלפעולעפ"יהוראתביצוע 632003סעיף
.3
הקליטהוהטיפולשלהבקשותיעשהככללבהתאםלמועדהגשתהבקשה,כלומרדוח
שהוגש ראשון יטופל ראשון .קיימים מקרים חריגים כגון בעיות בריאות  ,מצב
סוציאלימיוחדוסיבותאחרותשעלפישיקולדעתושלפקידהשומהישמקוםלזרזאת
הטיפולבבקשה.במקרהשכזהישלרשוםבהערותלטופסהדוחאתהסיבההמיוחדת
לזרוזהטיפול.
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בסוגתיקזהניתןלשדרנספחירווחהוןמני"עסחירים(סמלעסקה)90ועסקאותשבח
(סמלעסקה.)50
יודגש,כיבעתשמוגשיםדוחותהחזרלמספרשנותמסוטרםנפתחהשידורלשנתהמס
האחרונה ,אין לעכב שידור הדוחות .כלומר ,יש לשדר בהתאם לכללים את הדוחות
לשנותהמסהפתוחותלשידור.




דרישתדוחותלשניםשבהןלאהוגשדוחבתיקי6.1
ישנם מקרים בהם פקיד השומה דורש דוחות לשנות מס חסרות לאחר קבלת דוחות
החזרמסבתיקיהחזר(תיקי:)6.1פקידהשומהישקולבהתחשבבגובההחובהמוערך,
לרבות המצטבר ,דרישת דוחות ,כאשר תיתכן תוספת מס ובמקרים בהם לא נעשה
תיאוםמסאושברורכילאנעשהתיאוםמסנכון.
במקריםבהם החליט פקיד השומה לדרושדוחותלשניםנוספות ,יפרט אתהנימוקים
לכךבמסמךשיתויקבתיקהנישום.




 .2דגשים בשידור דוחות יחידים וחברות




 2.2מספר תיק
ישלשדראתהדוחלפימספרהתיק.
עקבשינויבןהזוגהרשוםלאמשתנהמספרתיקהנישום. מספר התיק הוא מספר
קבועמאזפתיחתוואינומשתנהעקבשינויבןהזוגהרשום.


בעמוד מס'  1של הדוח רושם הנישום את מספר התיק ומתחתיו את מספרי הזהות
ופרטיםמזהיםשלשניבניהזוג.



עלגביהמדבקותשנשלחולנישומיםמופיעיםמספרהתיק,מספריתעודותהזהותשל
שניבניהזוגופרטיםנוספים."בןהזוגהרשום"המופיעעלגביהמדבקההואבהתאם
לנתוןשהופיעבמרשמישע"מבמועדהפקתהמדבקה.



בשאילתא  ISUM,מספר זהות של "בן הזוג הרשום" מופיע בכותרת מצד שמאל וכן
מופיע  ציון של "בן זוג הרשום" ע"י ציון "רשום>" ליד תאריך הלידה של הבעל או
האישה,לפיהעניין(בהתאםלנתוניםהקיימיםבמחשב).
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 2.1קליטת תאריך הגשת הדוח
בעתשידורהדוחיישתלתאריךהגשתהדוחשנקלטבשאילתות.1329

ניתןלעדכןתאריךהגשהרקבשומותבסעיפים,0001ו-.10

 2.3תיקון דוח אחרי שידור  -שדה 215
בשידורדוחשלאבפעםהראשונה,חובהלשדרבשדהזה:

קוד  - 2התיקוןבוצעביוזמתהנישום.לדוגמא:הוגשומסמכיםנוספים,גםאםהדבר

נעשהעלפיבקשתהמשרד.

קוד  - 1התיקוןבוצעביוזמתהמשרד.לדוגמא:תיקוןטעותבשידור,גםאםהדבר

 נעשהעלפיבקשתהנישום.
אם תיקון הדוח נעשה כתוצאה מקבלת החזר מיסי חוץ ייחשב הדבר כתיקון שבוצע
ביוזמתהנישום(קוד.)1
בהודעת השומה הנשלחת לנישום יצוין מי יזם את התיקון.






 2.4סוג חישוב
קוד1-חישובנפרד,אוקוד9ל"נישום"בחברהמשפחתית.
קוד2-חישובמאוחד,אוקוד0ל"נישום"בחברהמשפחתית.
קוד3-תושבחוץ,אוקוד0ל"נישום"בחברהמשפחתית.
 בשלבשידורהדוחסוגהחישובשישודריהיהבהתאםלהצהרתהנישוםבחלקא'של
הדוח.




במקרהשישודרקודחישובנפרדובחישובמאוחדהחיובבמסנמוךיותר,ייערךחישוב
מאוחדבאופןאוטומטי,למעטמקריםבהםנדרשחישובנפרדשדה 221(לפיסעיף99
ה).


בשידור שומה ליחיד אשר מספר הזיהוי הוא בעל קידומת  " "99 -נישום שאין לו
תעודתזיהויישראלית,ישלשדרסוגחישובשלתושבחוץ(קוד3או.)0
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אםהנישוםעונהלהגדרת"תושבישראל"עפ"יפקודת מסהכנסה,עלאף היותובעל
מספר מזהה כאמור ( ,)99יש לשדר סוג חישוב של תושב ישראל ובנוסף לשדר קוד 1
בשדה.130לתשומתלבכם,במקרהבולתושבחוץנפתחתיקעפ"ימספרזהותישראלי
ישלשדרקוד3בסוגחישוב.
 2.5סמלי הנמקות לעיכוב החזרי מס והודעות לנישום



 2.5.2שידור הנמקה 25
עיכובהחזרמסבגיןאיביסוסהדוחעלמסמכיםנאותים.


2.5.1שידור הנמקה  22

  עיכובהחזרמסעקבהגשתדוחסתמי(.)00
עיכובהחזרמסבמקריםבהםהוגשהדוח.


 2.5.3שידור הנמקה 22

 הנמקההמעכבתשחרורהחזרימסבעקבותאיהגשתדוחותשנתיים.

 2.5.4שידור הנמקה 55

 הנמקההמעכבתשחרורהחזרימסבעקבותאיהגשתדוחותאחרים.

  2.5.5עיכוב אוטומטי של החזרי מס בעקבות אי הגשת הצהרת הון:
החזרמסשלנישוםשלאהגישהצהרתהון,וחלףהמועדלהגשתה,יעוכבבאופן

אוטומטי.בהודעתהשומהתודפסהודעהמתאימה.הטיפולבמקריםאלהייעשה
במהלך ניתוב שלב ב' .מקרים אלה יסומנו במערכת התל"מ בסיבת עיכוב ,100
עיכובהניתןלהסרהבשאילתא339במערכתהתל"מ.

 2.2סכום הליקויים שהנישום הסכים לתקנם -שדה 062
במקרים בהם התגלו ליקויים בדוח שאינם נכנסים לגדר סעיף (135א)( )3והנישום

הסכים לתקנם ,יש לבקש מהנישום או מיצגו את הסכמתו בכתב .במקרים שהתיקון
נעשה בתיאום טלפוני ,יש לערוך תרשומת מהשיחה ולתייקה בתיק הנישום יחד עם
הדוח.
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 2.2סכום הליקויים שהנישום לא הסכים לתקנם  -שדה 060
יירשםסכוםהליקוייםשהתגלובעתהניתובעפ"יהפקודהוההוראותהממשיכותלחוק

התיאומים,אשראינםנכנסיםלגדרסעיף(135א)(,)3ואשרהנישוםלאהסכיםלתקנם
בשלבהשומההעצמית.

 2.2הארכת תקופת השומה
ניתןלהאריךאתתקופתעריכתהשומהבשלבא'ובשלבב'בשנהנוספתמעברלתקופה
הקבועה בסעיפים  135ו - 152לפקודה .הארכה כאמור טעונה אישור מנהל רשות
המיסים.


לביצועהארכתהתקופהישלפנותלמחלקההמקצועית.



הארכתהתקופהמתבצעתבשאילתא.ISGA



 .6אחריות


פקידיהשומה,סגניהםורכזיהחוליותאחראיםלביצועהוראהזו.

בברכה
רשות המסים בישראל
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נספח 2
סכומים מעודכנים לשנת המס 1023
.1

שווינקודתזיכויבשנתהמס-20132,919.₪

 .2שדה3106-306הכנסותפטורותממסלפיסעיף.)5(6
תקרתהפטורלהכנסהמיגיעהאישית:902,300₪
תקרתהפטורלהכנסהשאינהמיגיעהאישית:02,230₪
תקרתהפטורלהכנסהמריבית(נזקיגוףבלבד):250,930₪

אםעלתהההכנסהעלתקרתהפטורכאמור,ישלשדרהעודףבשדהההכנסההרלוונטי.
 .3תקרותהכנסהפטורות
א .תקרותפיצוייםפטוריםממסלפיסעיף0(6א)לשנתעבודהמזכה:
בעתפרישה:12,120₪במקרהמוות:23,290₪

אםעלהסךהמענקעלהסכוםהפטורשחושב,ישלשדרהעודףכדלקמן:
מענקפרישההחייבבמס(שנתקבלהשנה)בשדה.2023250מענקיפרישהשנתקבלו
בגין שנים קודמות ושניתן לגביהם אישור פריסה לפי סעיף (0ג) לפקודה ישודרו
בשדה.3023350מענקמוותהחייבבמסבשדה.091

ב .תקרתהסכוםהפטורמקצבהעפ"יסעיף6אהיא33,300₪(המהווה33.5%מתקרת
"הקצבההמזכה"בסך66,020.₪
הפטור מגיע למי שהגיע ל"גיל פרישה" לפי סעיף 6א לפקודה .אם שולמה קצבה
לחלקמהשנה,ישלהתירפטורחלקיבהתאם.
אתהקצבההחייבתבמסישלשדרבשדה.2023250
ג .תקרת הסכומים הפטורים עפ"י חוק מ"ה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירצ
מגורים),התש"ן-:1660

ינואר-דצמבר3,600₪
אםההכנסהמשכרדירהעלתהעלסכוםהפטור(שפורטלעיל),הפטוריינתןלהכנסה
בגובה"התקרההמתואמת".
אתיתרתההכנסהישלשדרבשדה.056ראההנחיותמפורטותבהו"ב 632000עמוד
.21
 .3שדה-222שכ"דחייבב-10%מס,ללאהגבלתתקרה.
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 .5שכרמשמרותבתעשייה
סכוםהזיכויהמרבי11,030₪לשנה
ניתןזיכוירקעלאותוחלקמשכרהמשמרות,אשרלאחרצירופולמשכורתאינועולהעל
129,120₪לשנה.
 .9ניכויליחידשאינועמיתמוטב:
הכנסהמזכהשהיאהכנסתעבודהבלבד:103,200.₪
הכנסהמזכהשאינההכנסתעבודה:135,200.₪
ניכוימרבי5%מהכנסהמזכהשהיאהכנסתעבודה:5,190.₪
ניכוימרבי0%מהכנסהמזכהשאינההכנסתעבודה:10,193.₪

ניכוילעמיתמוטב:
תשלוםלקופ"גלקצבהשלאיפחתמסך(19%מהשמ"ב):19,650.₪
ניכוימרבי11%ברובדראשון:11,352.₪
ניכוימרבי0%ברובדשני:0,223.₪
ניכוימרבי3%נוסףברובדשני:3,120.₪

סכוםהחיסכוןהמזעריללאהגבלהשל5%מההכנסה-סעיף35א(ד):1,662.₪

 .0תרומותלמוסדותציבורהמזכותבזיכוי-
100₪סכוםמזערי.
6,130,000₪סכוםמרבי.
 .0תקרתהכנסהחייבתלנטוליכולת-
199,000₪לשנהליחיד.
295,000₪לשנהלזוג.
 .6תקרותהכנסהלהנחותבישובים:
פירוטהישוביםבחוברתדעזכויותיךאובלוחניכויים.
קודתקרה-1150,900₪לשנה.
קודתקרה2(-)25%,13%239,090₪לשנה.
קודתקרה5לאנשיכוחותהביטחון-150,900₪לשנה.
בשאילתא INIKמוצגיםסכומיםשלתקרותהכנסה,נקודותזיכויוסכומיםמתואמים
נוספים.
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נספח מספר 1
שדות שנוספו בדוח של יחיד
-201חלוקותשקיבלתימנאמנות(פטורות3חייבות).
-2033203תאריךהגעה,עםקוד-1עולהחדש,קוד-2תושבחוזרותיק,קוד-3תושב
חוזר.
-293קודחדשלשדה,-6אין
שדות ששונו בדוח של יחיד
-200שידורפרטיםעלחשבוןבנק
קוד1–מציין,כיחשבוןהבנקבדוחעדכנייותרמחשבוןהבנקבתל"מ.
קוד2–מציין,כיחשבוןהבנקבתל"מעדכנייותר.
קוד6–מצייןשלאניתןלאמתאתחשבוןהבנקכילאצורפואסמכתאותמתאימות.
קוד9–מצייןשהתיקהואתיקכינוספירוק,פשט"ראויורשים.
שדה שנוסף בדוח חברה
-201חלוקותשקיבלתימנאמנות(פטורות3חייבות)
-130דיבידנדשחולקמרווחישיערוך
-293קודחדשלשדה,-6אין
שדות ששונו בדוח חברה
-036שיעורהמסבאזורפיתוחאשונהמ-10%ל-0%
-030שיעורהמסבאזוראחרשונהמ-15%ל-12.5%
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