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 כ"א אדר, תשע"ז 

 2017מרץ,  19 

 כלל הציבור  :אל

 דחיית המועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי במס הכנסההנדון: 

 2016ליחידים וחברות לשנת המס 

 2016יחידים החייבים בהגשת דו"ח לשנת הגשת דוחות  .א

( לפקודת מס הכנסה החל מהדוחות לשנת המס 2)ב 131כידוע בהתאם לסעיף  .1

, נדרשים כל היחידים החייבים בהגשת דו"ח, שהייתה להם בשנת המס הכנסה 2008

מעסק, ממשכורת או מחקלאות להגיש את הדו"ח השנתי באופן מקוון למעט אלו 

תקנות מס הכנסה )פטור מהגשת דו"ח  על פישהופטרו מחובת הגשת דו"ח מקוון, 

 .2010עצמאי מקוון(, התש"ע 

 במס הכנסה:  יםליחיד מקווןנתי דחיית המועד להגשת דו"ח ש .2

צגים המקושרים לשע"ם יהיישום לשידור דוחות ליחידים ישירות לשע"ם על ידי מי

כנן במהלך חודש מאי ויופעלו לפי המתוהיישום לשידור דוחות ליחידים באינטרנט, 

2017 . 

ם לשנת המס על מנת לאפשר קבלת כלל האישורים הרלוונטיים לדוחות השנתיי .3

רכות מתאימה, החליט מנהל רשות המסים מר משה אשר, לדחות את והיע 2016

( לפקודת 2)ב131מועד הגשת הדו"ח ליחידים החייבים בהגשת דו"ח מקוון לפי סעיף 

 .29.6.2017 –עד ליום חמישי ה מס הכנסה 

 בדו"ח מקוון( במס הכנסה: יםחייב ם)שאינ יםדחיית מועד הגשת הדו"ח ליחיד .4

הגשת דו"ח שנתי במס הכנסה, שאינם חייבים בדו"ח מקוון, לגבי יחידים החייבים ב

 .29.5.2017 –ה  שניעד ליום הוחלט לדחות את המועד האחרון להגשת הדו"ח 
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 2016הגשת דוחות חברות החייבות בהגשת דוחות לשנת  .ב

לפקודת מס הכנסה, חלה חובת הגשת דוח מקוון על כלל דוחות  210בהתאם לתיקון 

 ואילך, למעט דוחות של מלכ"רים ושותפויות נפט. 2015חברות, משנת המס ה

היישום לשידור דוחות חברות ישירות לשע"ם, על ידי מייצגים המקושרים לשע"ם 

על פי המתוכנן במהלך חודש יוני  ויופעלחברות באינטרנט, והיישום לשידור דוחות 

2017. 

לדחות את מועד הגשת הדו"ח לפיכך, החליט מנהל רשות המסים מר משה אשר, 

 .31.7.2017 –עד ליום שני ה לחברות החייבות בהגשת דו"ח מקוון 

 כבכל שנה מפעילה רשות המסים לשכות הדרכה לסיוע במילוי הדו"ח השנתי. .ג

פרטים לגבי מיקום ושעות פעילות יוצגו באתר האינטרנט של רשות המסים, 

 . כתובת אתר רשות המסיםשכתובתו: 

 ותשומת לבכם. לידיעתכם .ד

 ,בברכה

  שלמה אוחיון

 :העתקים

 מנהל רשות המסים   מר משה אשר, עו"ד )רו"ח(,

 מנהל שע"מ מר ישעיה בנימין,

 סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת, גב' מירי סביון

 בכיר, מס הכנסהסמנכ"ל , דוד מלכאמר 

 אגף בכירה דוברות תקשורת והסברה מנהלת גב' עידית לב זרחיה,

 סמנכ"לית שומת מס הכנסה וניכויים, שע"ם גב' רחל חי עזרא,

 מנהל אגף א' שומה, מס הכנסהמר רוני סרי לוי, 

 , מנהלת תחום בכירה, שירות סניפיגב' שרית פרסי

 מנהלת תחום בכירה, שירות ישיר גב' מיכל שרון,

 ועימנהלת מחלקת פיתוח מקצגב' מינה גולן, 

 מרכזת חולייה מרכזית, מרשם המייצגיםגב' בטי קורנפלד, 
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