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         לכבוד
 שומה וביקורת – סמנכ"לית בכירה –  קלימן פזיתרו"ח 

 המסים בישראל ותש ר
 

 דוא"ל :באמצעות
 

 .נ.ג
 שלום רב,

 

כל שנות הפריסה  לדוחות שנתיים למס הכנסה  דרישה להגשת יטוללב בקשההנדון: 

  )ג( לפקודת מס הכנסה8פי הוראות סעיף אחורה לפריסה  בעקבות

 

ה .1 מתייחסת  זו  מנישום,לדרישן  בקשתי  ספציפית  בימי  ה  בידיו  ם  שנתקבלה 

פרטי   ונים,רחאה בהמלאים  ו  שכל  כהן, רד  נפ  כתבמיועברו  שירלי  לרו"ח  ישירות 

כללי, ביחס   והן באופן  להגשת הדוחות הדרישה  פקידת שומה רחובות, לצורך ביטול  

אחורה   פריסה  המבצעים  הנישומים  סעיף  לכלל  הוראות  מס 8לפי  לפקודת  )ג( 

 הכנסה. 

 

  1988-תשמ"ח דין וחשבון(,    נסה )פטור מהגשת( לתקנות מס הכ3)א()3תקנה מס'   .2

חלה רק שנות הפריסה,  כל  המחייבת את הנישום בהגשת דוח שנתי למס הכנסה ל

 : בפריסה קדימה

 

לא יחול הפטור מהגשת דין וחשבון על    2)א( על אף האמור בתקנה    –סייג לפטור    .3

בשנת המס, כללה  ( הכנסתו או הכנסת בן זוגו,  3)  חיד אם נתקיים לגביו אחד מאלה:י

או   פרישה  הנציב מענק  התיר  שלגביה  קיצבה  היוון  עקב  שנתקבל  סכום  או  מוות 

 . ( לפקודה3)ג()8כאמור בסעיף  לשנים הבאותחלוקת ההכנסות 

 
מס'  לעניין   .3 וחשבון(,    6תקנה  דין  )פטור מהגשת  הכנסה  מס  לתקנות  לפטור(  )סייג 

דו"   -לפיה    –  1988-תשמ"ח יחו  ח לפי תקנותהפטור מהגשת  ו"ח בי דל לגאלה לא 

השומה פקיד  ידי  על  להגישו  נדרש  ושיחיד  מס 6)א()131ף  סעילעניין  ,  לפקודת   )

כל אדם שפקיד השומה דרש זאת ממנו, ואפילו    -להגיש דו"ח  חייב    –לפיו    –הכנסה  

   – אינו חייב בהגשת דו"ח לפי סעיף קטן זה

 

דעתנו,   סמכותלעניות  להפעיל  השומה  פקיד  סיבקרבמרק  זו    על  יש  בהם  ה ים 

ולא באופן "אוטומטי" בכל    לצורך גביית מס אמת  לכך  )טכנית או מהותית(  עניינית

, )ג( לפקודת מס הכנסה8לפי הוראות סעיף    פעם שנישום מבצע פריסה אחורה
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מ שעולה  לשולחננוכל  כפי  המגיעים  מעשור  המקרים  שעולה  למעלה  מהכתוב   וכפי 

הנישום ש  יום,  במכתב הדרישה שמקבל  מבצלאחר  פריסה אחורההוא   ק תעה ש  ,ע 

 :ב" צמ ונממ

 

בתאריך   כי  להודיעכם  מתכבדים  תיק   24.03.2022"הרינו  לכם  נפתח 

 במס הכנסה..."  97מסוג 

 

 עם אופי פעילות של פריסת פיצויים" שכיר  – 97סוג תיק "

 

,  , על פי פקודת מס הכנסה, לפיכך01.01.2016"תחולת התיק הינה מיום  

 "2021ועד שנת  2016חלה חובה להגיש דוחות משנת 

 

על פי   .אינו נכוןה  מאת פקיד השומשנתקבל  כי האמור במכתב הדרישה    נשוב ונציין

חובה  -הכנסה  פקודת מס   דוחות  לא חלה    2021ועד שנת    2016משנת    להגיש 

 . (שנות הפריסה אחורהכל דהיינו ל)

 

הפיצויים   .4 לשנת  קדימה"פריסת  וכן  שבפריסה  המס  לשנות  דוחות  הגשת  מחייבת   ,

 "יעודכנו בהתאם 160 -ג ו116טפסי . הפריסההמס בה בוצעה 

 

a.   ילמן, רו"ח, מנהלבתודה ממר ירון מ קבל  תשובה שנתהמכתב  האמור בראו 

,  20/06/2017יום  בתחום שומה, המחלקה לפיתוח ודיווחים ברשות המסים  

ל המסים    מכתביבמענה  רשות  למנהל  אשר    -שהועבר  משה  ביום רו"ח 

אז    (.םהמכתבישני  העתק  מצ"ב  לנוחיותכם,  )  13.04.2017 שיבה  ה כבר 

היא    –  הקדימלפנייתי בנדון, בדרך החיוב, כי פריסת פיצויים    רשות המסים

 )ולא פריסה אחורה(. ת הפריסהלשנוהמחייבת הגשת דוחות 

 

b.  זה המקום להעיר כי–   

 

i. ,פניותיי    אכן   ,2013החל משנת    בנדוןלרשות המסים  בהמשך לכל 

כי:  בטופס הבקשה לפריסה    הנישום מצהירכיום,  וג תוקן  116טופס  

פי -אחוייב בהגשת דו"ח שנתי על  קדימה"בגין פריסה "ידוע לי כי  " 

כי    ." לכל אחת משנות הפריסה לפקודה,    131ף  סעי לב  )יש לשים 

להצהיר  הנישום   הבקשה  נדרש  בגין  לפריסה  בטופס  כי  לו  ידוע  כי 
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שנ דוח  בהגשת  יחוייב  הוא  קדימה  פריסה   ולאתי  פריסה  בגין 

 (. אחורה

 

ii.   רשלנות בשל  הנראה  ככל  לבואולם,  תשומת  לא  והעדר  היום  עד   ,

את    רשות המסים  טורחת ההנחיה  נלעדכן    הידני   160ופס  בטוסח 

הניתן לנישום במקרים של אישור ידני  )  המצוי במשרדי פקידי השומה

... על כך: "   שגויבאופן    160ועד היום מצוין בטופס    (פריסה אחורה

מגוריו  הנ"ל   באיזור  השומה  לפקיד  דו"ח  משנות  להגיש  אחת  בכל 

לעילהפ טופס    " ריסה  העתק  שביצע  160)מצ"ב  לנישום   שנמסר 

 פריסה אחורה(.

 

iii.  הטפסים את  לרענן  המסים  מרשות  מבקשים  אנו  זו,  בהזדמנות 

כך  נם  ולעדכ  הידני(  160  )טופס  י השומהקידהמצויים במשרדי פ

 הכנסה.  הוראות פקודת מסל שיתאימו

 

 "בפריסה לשנים קודמות לא קיימת חובת הגשת דוחות לשנות הפריסה "  .5

 

a. בה האמור  פרט  ראו  ומיסוי  גמל  קופות  מחלקת  ידי  על  שפורסמה    -בהרה 

המקצועית  החטיב בישראל    -ה  המסים  פעילות    -רשות  סיכום  דוח  מתוך 

  99עמוד    -ל  רשות המסים בישרא  -המקצועית    טיבההח  -  2017לשנת המס  

לפקודה  1)ג()8סעיף    -בנושא   קצבה    -(  הפרשי  ו/או  שכר  הפרשי  פריסת 

ההב  הבהרה  –לאחור   מצ"ב(.)העתק  באופן   הרה  עוסקת  ההבהרה  אמנם 

ממוקד בפריסה של הפרשי שכר ו/או הפרשי קצבה לאחור ולא בפריסה של 

מין כי אנו נוטים להאל הכנסה אחרת ואולם  מענקי פרישה או היוון קצבה או כ

כי   לומר  המסים  רשות  חובת  התכוונה  קיימת  לא  קודמות  לשנים  "בפריסה 

של כל הכנסה,  לכל פריסה אחורה  ייחס  בהת  הגשת דוחות לשנות הפריסה" 

 )ג( לפקודת מס הכנסה. 8לפי סעיף  

 

b. ההבהרה כי  הנ"ל   במסגרת  מפורש  באופן  במשרדי :  נכתב  "ההתנהלות 

היתה מקומית שהוב  השומה  לפרשנות  בטיפול  בהתאם  אחידות  לחוסר  ילה 

כאמור". שולחננו  נחהמומהמקרה  נו,  לצער  בפריסה  לו  על  אנו  ,  והקודמים 

ואין התאמה להוראות    בטיפול בפריסה אחורה  ידותחין אאעדיין  כי    למדים

 . פקודת מס הכנסה
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"ניתן להגיש הבקשה לצורך תיאום מס )פטור מניכוי מס במקור( או ביחד עם הדו"ח  .6

ג  116הנחיות רשות המסים מתוך טופס  )  השנתי לשנת המס בה נתקבלה ההכנסה" 

  – (סה)ג( לפקודת מס הכנ8פי סעיף -בקשה לפריסה על -

 

את   להגיש   צריך היהם שבנדון  הנישושהיתה עולה טענה מצד פקיד השומה כי  ככל  

 " אחורה  לפריסה  נתקבלה הבקשה  בה  המס  לשנת  השנתי  הדו"ח  עם  ביחד 

   – בסופה פרש מעבודתו , 2021לכאורה שנת , ההכנסה" 

 

שנת המס  תחילת  ב  ,המס נוכה במקורשולם ו  מענק הפרישהטכנית,  היינו משיבים כי  

לתקנות מס כפוף  בוהכל  )  . מדובר במעסיק גדול במשק אשר פועל כך2022וכחית  הנ

עובדים  במטרה להקל על ה  ((1993-הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(, תשנ"ג

לאחר המצאת בחזרה,  שנגבה ביתר ממענק הפרישה,  בקבלת המס  ממנו,  הפורשים  

 השומה.  אישור פקיד

 

 1988-וחשבון(, תשמ"חנות מס הכנסה )פטור מהגשת דין תק .7

 

על הנישום שבנדון חלה חובת הגשת דוח  תעלה טענה מצד פקיד השומה כי  ככל ש

יותר מלפי    2021שנתי למס הכנסה, לכל הפחות, לשנת המס   או  תקנות מס אחת 

מענק לרבות  ,  כהגדרתה בתקנות)  " משכורת" הכנסה מאם בשל  ,  שבכותרתהכנסה  ה

מוות כמשמעותו בסעיף   או  לפקודה, החייב במסא7)9פרישה  ( הגבוהה מסך של ( 

המס  שקל  665,000 לשנת  נכון  בשל    2021ים  אם  לאו  נוסף הוראות  במס  חיוב 

לסעיף   לפקודה  121בהתאם  המס    647,640הכנסה מעל  של  ב  נכון לשנת  שקלים 

2021 –   

 

להכנס  בזהירותנשיב   בהתייחס  ידיעתנו,  מיטב  לפי  הנישוכי  שבנדון  ת  מעבודה ם 

אחורה שאושרה על ידי פקיד    לאחר הפריסה,  2021, בשנת  בלבד  וממענקי פרישה

אינו   הנ"ל  אלוהשומה,  תקרות  סעיף    חוצה  הוראות  את  להזכיר  המקום    3)זה 

מס'  להוראת   המסים    -  9/15ביצוע  הכנסות   -  08.03.2016מיום    -רשות  על  מס 

סעיף   לפי  לפקודה121גבוהות  המ  -  ב  לעניין  החייבת  ההכנסה  "בחישוב  ס  לפיהן: 

 (.)ג( לפקודה" 8עיף ו הוראות ס, יחולהנוסף
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  – לאור כל האמור .8

 

a. רו"ח משה ל  2013שנת  בלראשונה  אותה העברנו  בקשתנו,    אנו חוזרים על

רשות המסים    -  אשר שנתיים    להגשתלבטל את הדרישה    -מנהל  דוחות 

הכנסה   הפריסה  ללמס  שנות  לפריסה    בעקבותכל  הוראות  אחורה  פי 

 .הכנסה )ג( לפקודת מס8סעיף 

 

b.   כי חזור בה  ות  נישומים הרלבנטייםכל הפנה לרשות המסים תאנו מבקשים 

ת פקיד שנתקבל מא  במכתב הדרישה  אמורל  בניגוד  כאמורזו, ש  מדרישתה

 . אינה לפי הוראות פקודת מס הכנסההיא  ,השומה

 
 

c. לא תטיל קנסות  ו  אנו מבקשים כי רשות המסים לא תנקוט בשום אמצעי גביה

לא חלה עליהם חובת הגשת  ם נישומים, שבפועל  , על אותועיצומים כספיים

כן, תשיב להם את שגבתה מהם   דוחות שנתיים למס הכנסה   ואם עשתה 

 שלא בצדק.

 

 

 

 

 

 כבוד רב,ב
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 העתק: 
 

 רשות –המקצועית  החטיבה  –קצועי  ל בכיר מסמנכ"  –שלם -עםרולנד רו"ח )משפטן( 
 בישראל  המסים

 
 רשות המסים בישראל  –מנהלת מחלקת קופות גמל  –ח רונית כהן רו" 

 
 המסים בישראל רשות  –ובות שומה רחפקידת    –רו"ח שירלי כהן 











https://www.prisha.co.il/



 

 

 עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי

  עבור: הודעת פקס
  

  מנהל רשות המסים – רו"ח משה אשר
 

 
 

  וכולל הנספחים) כולל עמוד זה( עמודים 8
  

13/04/2017  
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                  לכבוד

  מנהל רשות המסים – רו"ח משה אשר
  רשות המסים בישראל

  
  דוא"לפקס/ת באמצעו

  
  

  א.נ.
  שלום רב,

  
  

  (ג) לפקודת מס הכנסה8פי סעיף - פריסה עלבעקבות  חובת הגשת דוח שנתיהנדון: 

  בקשה דחופה להבהרה

 

הראשונה שבהן מיום  בהתייחס לנושא שבנדון,לרבות  בהמשך לכל פניותיי, .1

על פניותיי הקודמות  הנני חוזר, 22/01/2017והאחרונה שבהן מיום  20/05/2013

 .על האמור בהן להוסיףומבקש 

וב את מכיר מקראינו  , ככלל,(השכירים) בישראלאין זה סוד כי ציבור הנישומים שוב,  .2

  הוראות הביצוע וההנחיות ,המקצועיים החוזריםהוראות פקודת מס הכנסה ואת 

 רשות המסים, בפרט. סמת מעת לעתשמפר

 היחידזהו המידע , והאישורים המתקבלים מפקיד השומה הטפסיםלעיתים, תכנם של  .3

 .למשרדי פקידי השומה בשעה שהם פוניםהזמין לאותם הנישומים, 

מידע יכללו  והאישורים המתקבלים מפקיד השומה לאור האמור, לא ייתכן כי הטפסים .4

 . מטעה או מידע הלוקה בחסר

בהעדר אחידות בגישת פקידי  נישומים ייתקלו, חדשות לבקרים,לא ייתכן כי  ,כמו כן .5

 .השומה

 :בשם ציבור הנישומים בישראל, כי רשות המסיםפעם נוספת, י מבקש במכתב זה, אנ .6

 .המוזכרים במכתב זה אישוריםהו טפסיםהתפעל לעדכון  .6.1

לציבור הנישומים, למייצגים ולרפרנטים  (באופן דחוף ומיידי)הבהרה  תפרסם .6.2

בשל הסמיכות למועד הגשת הדוח השנתי לשנת וזאת במשרדי פקידי השומה, 

 .2016המס 
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(ג) לפקודת 8פי סעיף -על אחורה פריסהות חובת הגשת דוח שנתי בעקב .7

 מס הכנסה

 פריסה "קדימה""כמו כן ידוע לי כי בגין  –ן כי ימצוי ג116טופס ל 'בסעיף ג .7.1.1

לפקודה, לכל אחת משנות  131אחוייב בהגשת דו"ח שנתי על פי סעיף 

 ."הפריסה

, "אישור על פריסת מענק הנמסר לנישום אישור פקיד השומהבמסגרת  .7.1.2

הפסקה הבאה: "יוגש על ידך דו"ח  מופיעה, )פלט המחשב - 160 טופסחייב" (

. תנאי זה ייחשב כדרישת בגין כל אחת משנות הפריסהשנתי למס הכנסה 

(מצ"ב דוגמא לאישור  ) לפקודה, לכל דבר ועניין".6(א)(131סעיף דו"ח על פי 

 זה).

"מענק עקב פרישה או מוות"  הנמסר לנישום, אישור פקיד השומהבמסגרת  .7.1.3

המשמש את פקיד השומה בדרך כלל טופס ( ),הטופס הידני -  160טופס (

המשפט הבא: "...ועל הנ"ל להגיש דו"ח  מופיע), , אך לא רקבפריסה אחורה

(מצ"ב דוגמא  לעיל". בכל אחת משנות הפריסהלפקיד השומה באיזור מגוריו 

 לאישור זה).

בהם  האחרונים), , (גם מהחודשים כמו כן, הנני מחזיק בדוגמאות של מקרים .7.1.4

לכל  תחילהביצוע פריסה אחורה בהגשת דוחות שנתיים  התנהפקיד השומה 

לעומת דוגמאות של מקרים בהם פקיד השומה  אחת משנות המס הקודמות

ככל שהנישום ביקש לבצע פריסה אחורה,  ,הגשת דוחות שנתיים לא דרשכלל 

 שור לנישום.לאחר מתן האיבהמשך, לא כתנאי לביצוע הפריסה אחורה ולא 

כיום, הן הנישומים והן  כאשר נדגיש כי מדובר בנישומים בעלי מאפיינים דומים.

 ה תהא דרישת פקיד השומה, אם בכלל.מהמייצגים אינם יכולים לצפות 

 או חלה , האםתבהיר רשות המסיםשלאור האמור, הנני חוזר על בקשתי  .7.1.5

, לכל אחורהפריסה  בעקבותדו"ח שנתי  להגיש על הנישום חובה לא חלה

נכון להיום, החובות החלות על לאור המתואר מעלה,  .אחת משנות הפריסה

 .אינן ברורות לו -הנישום 
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(ג) 8פי סעיף -על קדימה פריסהחובת הגשת דוח שנתי בעקבות  .8

 לפקודת מס הכנסה

 פריסה "קדימה""כמו כן ידוע לי כי בגין  –ן כי ימצוי ג116טופס ל 'בסעיף ג .8.1.1

לכל אחת משנות לפקודה,  131ייב בהגשת דו"ח שנתי על פי סעיף אחו

 ."הפריסה

, "אישור על פריסת מענק הנמסר לנישום אישור פקיד השומהבמסגרת  .8.1.2

הפסקה הבאה: "יוגש על ידך דו"ח  מופיעה), פלט המחשב - 160טופס חייב" (

. תנאי זה ייחשב כדרישת בגין כל אחת משנות הפריסהשנתי למס הכנסה 

) לפקודה, לכל דבר ועניין". (מצ"ב דוגמא לאישור 6(א)(131"ח על פי סעיף דו

 זה).

"מענק עקב פרישה או מוות"  הנמסר לנישום, אישור פקיד השומהבמסגרת  .8.1.3

(טופס המשמש את פקיד השומה בדרך כלל  ),הטופס הידני -  160טופס (

ש דו"ח המשפט הבא: "...ועל הנ"ל להגי מופיעבפריסה אחורה, אך לא רק), 

לעיל". (מצ"ב דוגמא  בכל אחת משנות הפריסהלפקיד השומה באיזור מגוריו 

 לאישור זה).

של מקרים, (גם מהשנה האחרונה),   בודדותמאידך, הנני מחזיק בדוגמאות  .8.1.4

להגיש דוח שנתי בגין  קדימה פריסהבהם פקיד השומה דרש מהנישום שביצע 

ממקום עבודתו במהלך כאשר הנישום פרש , שנת הפרישה ממקום העבודה

 .ואין מדובר באחת משנות הפריסהשל שנת הפרישה  הרבעון האחרון

הוראת ) לרענון הנחייה –פריסת פיצויים ( 1.17במסגרת סעיף כמו כן,  .8.1.5

 2017במרץ  30מיום  -רשות המסים  03/2017ביצוע מס הכנסה מספר 

לשנת המס שינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות (ניתוב שלב א' ו

לשנות  מחייבת הגשת דוחותקדימה,  פריסת הפיצוייםמצויין כי "  -) 2016

מעבר לאי דיוקים ". וכן לשנת המס בה בוצעה הפריסההמס שבפריסה 

במינוחים ובהנחיות המפורטות בסעיף זה להוראת הביצוע (כמובן לעניות דעתי 

רישה שנת הפ אינהובדגש על מקרים בהם שנת הפריסה הראשונה היא 

עם  אינו עולה בקנה אחדהאמור בסעיף זה  –ממקום העבודה) הרי ששוב 

 האמור בטפסים ובאישורים המתקבלים מפקיד השומה, כמוזכר מעלה.

 לא חלה או חלה , האםתבהיר רשות המסיםש מבקשלאור האמור, הנני  .8.1.6

שנת  בגיןגם , קדימהפריסה  בעקבותדו"ח שנתי  להגיש על הנישום חובה

כאשר הנישום פרש ממקום עבודתו במהלך הרבעון , קום העבודההפרישה ממ

 . ואין מדובר באחת משנות הפריסההאחרון של שנת הפרישה 
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  בכבוד רב,

  

  עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי

  

  העתק:  

  רשות המסים – ת)מקצועי(בכיר מנהל אגף  – שלם-רולנד עםרו"ח (משפטן)   

  רשות המסים – מחלקת קופות גמלמנהלת  – רונית כהןרו"ח   

  נשיא לשכת רואי חשבון בישראל –רו"ח יזהר קנה   

  סגן נשיא לשכת רואי חשבון בישראל ויו"ר ועדת המסים –עו"ד (רו"ח) ג'ק בלנגה   

  נשיא לשכת יועצי המס בישראל –יועץ מס מייצג  –מר ירון גינדי   
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