סמנכ"ל בכיר שומה ובקורת
כ"ח אדר ב תשע"א
 30אפריל 1322
31999922
אל
פקידי השומה
ציבור המייצגים ומגישי הדוחות

הנדון :חובת שידור טופס  1222באופן מקוון
טופס  ,1111המוגש כנספח לדו"ח השנתי ,מיועד לקידוד נתוני הדוחות הכספיים:
מאזן ,דו"ח דווח והפסד ודו"ח התאמה למס.
בתאריך  23.2.2002במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים  2002ו2010 -
פורסם תיקון  121לפקודת מס הכנסה (להלן" :התיקון").
בתיקון הוסף סעיף 240ב(ג) לפקודת מס הכנסה המחייב הגשת טופס  1111באופן
מקוון החל מהדוחות לשנת המס  2010ואילך .טופס "מקוון" נחשב כטופס ששודר
באמצעות האינטרנט או בשידור על ידי מייצגים המחוברים למערכת המחשב של
רשות המסים.
החייבים בדיווח על גבי טופס  1111הם כלל בעלי העסקים למעט החריגים להלן :






כל מי שחל עליו סעיף (3ז) לפקודה
בנקים
חברות ביטוח
חקלאים
חברות ובעלי עסקים קטנים בעלי מחזור עסקי הקטן מ- ₪ 300,000 -
כהגדרתו בהוראות ניהול פנקסי חשבונות.
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הדרישה להגשת הטופס באופן מקוון תחול על מי שחייב בהגשתו ,כאמור לעיל,
ושהוא אחד מהמפורטים להלן:
 חברה;
 מי שחלה עליו חובה לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות
הכפולה ,בהתאם להוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130
לפקודה ;
 מי שמנהל מערכת חשבונות ממוחשבת ,בהתאם להוראות ניהול פנקסי
חשבונות .כלומר כל מי שמנהל אחד מספרי החשבון ו/או התיעוד אשר הוא
חייב לנהל לפי הוראות ניהול
 פנקסים וניהלם באמצעות מחשב ,ייחשב כמי שמנהל מערכת חשבונות
ממוחשבת לעניין הדרישה לשידור הטופס באופן מקוון .יובהר כי גם ניהול
חלקי באמצעות מחשב ייחשב כניהול מערכת חשבונות ממוחשבת.
למידע מפורט יותר ניתן להתעדכן באתר האינטרנט של רשות המסים בדברי
ההסבר לטופס.

בברכה ,
ד"ר חיים גבאי

העתקים:
מר יהודה נסרדישי ,מנהל רשות המיסים
מר אמנון לבנטל ,מנהל אגף בכיר שומה וביקורת
גב' מינה גולן ,רו"ח ,מנהלת המחלקה לפיתוח מקצועי
מר ארז אורעד ,רו"ח ,מנהל מחלקת ייעול תהליכי שומה
מר צבי רוזנברגר ,מנהל תחום ,המחלקה לפיתוח מקצועי
מר ירון מילמן ,רו"ח ,מנהל תחום ,המחלקה לפיתוח מקצועי
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