סמנכ "ל בכיר שירות לקוחות
כ' אלול תשע"א
 10ספטמבר 2011
02103311
אל :ציבור המייצגים

הנדון :הודעה בדבר היערכות לקראת הטלת עיצום כספי למאחרי וסרבני
הגשת דוח שנתי מקוון
 .1כללי
 .1.1בעקבות תיקון  131לפקודת מס הכנסה (להלן "הפקודה) ,חלה חובה על מרבית היחידים ועל כלל
המעבידים והמנכים להגיש דוח שנתי מקוון.
בהתאם לכך ,יחיד יגיש דוח שנתי (טופס  )1301ומעביד או מנכה יגיש דוח שנתי (טופס )653/123
באמצעים מקוונים ,דהיינו באמצעות האינטרנט ,האינטרה-נט או שע"מ.
 .1.2הסנקציה שנקבעה על אי הגשה דוח מקוון במועד ,היא הטלת עיצום כספי לפי סעיפים 105ב105-ט
לפקודה.
 .1.3בשל הצורך בהיערכות מיוחדת ומתוך התחשבות בציבור הנישומים ,המעבידים והמנכים ,נדחתה
הפעלת מנגנון חיוב ה"עיצום הכספי" על מאחרי וסרבני הגשת דוח שנתי מקוון ,כמפורט להלן.
 .1.4הוראת ביצוע בנושא ,תפורסם במהלך החודש הקרוב.

 .2הוראות החוק והכללים לעניין עיצום כספי על אי הגשת דוח מקוון במועד
 .2.1הסנקציות האזרחיות על אי הגשת דוח מקוון במועד
דוח מקוון – לפי סעיף 105ב לפקודה ,הסנקציה על אי הגשת דוח מקוון במועד היא עיצום כספי.
סכום העיצום הכספי  -העיצום הכספי יוטל בשל פיגור של חודש מלא בהגשת דוח מקוון ,בסכומים
הבאים:
יחיד

משלם /מעביד ,מנכה

שנת הטלה

(סעיף  105ב ( )1לפקודה)

(סעיף 105ב ())2

2006

 1,000ש"ח

 1,500ש"ח

2000

 1,050ש"ח

 1,510ש"ח

2010

 1,000ש"ח

 1,330ש"ח

2011

 1,110ש"ח

 1,330ש"ח

 .2.2אורכה נוספת להגשת דוחות מקוונים ללא חיוב "עיצום כספי"
לקראת הפעלת מנגנון חיוב ה"עיצום הכספי" ,החליטה רשות המסים לאפשר ליחיד ,מנכה ו/או מעביד
החייב בהגשת דוח מקוון וטרם הגישו כאמור ,להיערך להגשת הדו"ח בימים אלו ללא חיוב עיצום
כספי ,כמפורט להלן :
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סמנכ "ל בכיר שירות לקוחות
א.

דוחות מקוונים לשנים  - 2002-2002דוחות שנתיים מקוונים לשנים -2001 ( 2001,2006,2000בגין
החובה להגשת דו"ח שנתי מקוון בניכויים בלבד) שיוגשו עד לתאריך  ,30.11.2011לא יוטלו בגינם
חיובי "עיצום כספי" בגין חודשי הפיגור עד למועד זה.
דוחות שיוגשו בגין שנים  2002-2002החל מיום  1.12.2011ואילך ,יוטלו סכומי "עיצום כספי"
חלקיים בגין הפיגור בהגשה לתקופה שעד  30.11.2011כמפורט להלן :


בגין דוח  – 2001יוטלו  3עיצומים חודשיים (מתייחס לתיקי ניכויים בלבד)



בגין דוח  – 2006יוטלו  2עיצומים חודשיים

 בגין דוח  – 2000יוטל עיצום חדשי אחד
בגין הפיגור בהגשה מתאריך  ,01.12.2011יוטל "עיצום כספי" בגין כל חודש פיגור מלא.
ב.

דו"ח מקוון לשנת מס  - 2010לצורך הגשת דו"ח שנתי מקוון לש"מ  ,2010אושרה ארכה מיוחדת
להגשת הדוח המקוון עד .30.11.2011
דוחות שיוגשו לאחר מועד זה ,יחויבו בסכומי "עיצום כספי" בהתאם לקבוע בהוראות פקודת מס
הכנסה.
אורכה פרטנית להגשת דוח ל - 2010-לא יוטל "עיצום כספי" על יחיד או מעביד/מנכה ,שאושרה
לו ארכה פרטנית ממשרד השומה והדוח הוגש בהתאם לאורכה.

 .3דוח 'ידני' (טופס  – )1214()1301יובהר כי הסנקציה על אי הגשה במועד ,שתחול על חברות ויחידים
שחובת הגשת הדוח המקוון אינה חלה עליהם או שפטורים מהגשת דוח מקוון ,תמשיך להיות קנס דוח
לפי סעיף ( 166א) לפקודה.
 .4הבהרה  -מטרת הודעה זו הינה ל יידע את הציבור בדבר הכוונה להפעלת מהלך הטלת "עיצום כספי"
כקבוע בחוק ולתת לציבור להתארגן בהתאם.

העתקים:
מר יהודה נסרדישי  -מנהל רשות המסים
ד"ר חיים גבאי  -סמנכ"ל בכיר לשומה וביקורת
מר זאב פורת ,עו"ד  -סמנכ"ל בכיר לאכיפת הגבייה
מר ישעיה בנימין  -מנהל שע"ם
מר אמנון לבנטל  -מנהל אגף בכיר שומה וביקורת
גב' ענת סרוסי  -סמנכ"ל לגבייה מ"ה וניכויים שע"מ
גב' ציפי יוסף  -מנהלת אגף א' ,גבייה
מר אילן שפר  -מנהל תחום בכיר ,גבייה
מר משה דגן  -מנהל תחום בכיר  ,תפעול
גב' מיכל שרון ,רו"ח – מנהלת תחום בכירה ,שירות ישיר

בברכת שנה טובה,
יעל שביט
סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות
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