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הוראת ביצוע מס הכנסה מספר  - 2152/5חטיבת שומה וביקורת


הנדון :ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות
יחידים וחברות לשנת המס 52//


 ./מבוא

מטרתהוראתביצועזוהיאלסקוראתהשינוייםשחלובדוחותלשנתמס 2/00ולהנחותבדבראופן
יישוםהשינוייםבניתובובשידורהדוחות .

מטרת ניתוב שלב א' היא בדיקת תקינות הדוח ושלמותו ,לפני שידורו .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
המצריכיםטיפולמיוחד .
קיימתחשיבותרבהלטיבניתובהדו"חבשלבא'לכןישלהקפידעלשידורנכוןונאותשלהדו"ח,
בדיקתהמסמכיםושימושנכוןבהנמקות .
כמוכן,ישלשיםדגשולהקפידעלבדיקתדוחותהיחידיםששודרובאופןמקוון .

הוראהזועוסקתבנושאיםהבאים :

א .פירוטהשינוייםבדוחותליחידיםלשנתהמס .2/00
ב .פירוטהשינוייםבדוחותלחברותלשנתהמס .2/00
ג .דגשיםבשידורדוחותליחידיםולחברותלשנתהמס .2/00
ד .ניתובשלבא' .
ה .שידורדוחות .
ו .שינוייםוהדגשיםבדו"חהמקוון,לרבותטופס .1000
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הוראותמלאותלשידורדוחותליחידיםורשימותמלאותשלקודיהשדותפורסמובהו"ב .352//3
 הוראותמלאותלשידורדוחותלחברותורשימותמלאותשלקודיהשדותפורסמובהו"ב .0352//3
להלן רשימות הנספחים המצורפת
נספחמס'0-סכומיםמעודכניםלשנתהמס .2/00
נספח מס' 2 -שדות לשידור בדוח ליחיד ובדוח לחברה לשנת המס  2/00(כולל שדות לשימוש
המשדר). 
 .5דגשים לדוחות 52//

 5./דוח שנתי מקוון
 2.0.2 עםחובתהגשתדוחמקווןשנקבעהבסעיף(030ב)2לפקודה,נקבעותקנותהמאפשרות
פטורמהגשתדוחמקווןליחידיםמכוחסעיףזהבתנאיםהבאים :
.0

הואובןזוגוהגיעולגילפרישה .
או

.2

יחידשנתקיימובוכלאלה :
א .כל הכנסתו בשנת המס מהמקורות המנויים בסעיף  ,)0(2( )2ו -( )8לפקודה
(דהיינומחזורעסקיוהכנסהממשכורת)אינהעולהעל48,14/בשנת .2/00
ב .הכנסתו של בן זוג מהמקורות המנויים בסעיף   )0(2( )2ו )8(-לפקודה (דהיינו
מחזורעסקיוהכנסהממשכורת)אינהעולהעל48,14/בשנת .2/00
ג .סך הכנסתו החייבת של היחיד מכל המקורות (כולל רווח הון) אינה עולה על

 48,14/₪בשנת 2/00ואםהיהלובןזוג–סךהכנסתםהחייבתאינהעולהעל
0/4,33/₪בשנת .2/00
הפטורלאיחולעל:
 יחיד(אובןזוגו)שהגישתביעהלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצום
פעריםחברתיים(מסהכנסהשלילי)התשס"ח– .2//4
 יחיד(אובןזוגו)שהואבעלשליטה,כהגדרתובסעיף)3(32לפקודה .
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2.0.3 עיצום כספי בשל פיגור בהגשת דוח מקוון :

עלפיסעיף(030ב,)2()2יחידשלאהגישדוחעצמאימקווןכאמורלעיל,יראואותולעניין
הפקודהכמישלאהגישדוח .
עלפיסעיף03/ב,רשאיהמנהללהטילעיצוםכספיעליחידשלאהגישדוחעצמאימקוון
עלסך0,00/₪לשנת,2/00בשלכלחודשמלאשלפיגורבהגשתהדוח .
המידע בדבר ההגשה וקביעת חובת ההגשה מועברים ממערכת השומה בשע"מ למערך
הגבייהבשע"מובהתאם לסימוןהמועברנקבעתהסנקציה -עיצוםכספילפיסעיף03/ב
אוקנסלפיסעיף088לפקודה .
בהתאם להחלטה מנהלית העיצום הכספי מוטל רק בעת הגשת הדוח השנתי או בעת
הוצאתשומת/7לפיסעיף(07/ב)לפקודה .
שינויים בנתוני הדוח המשפיעים על חבות בהגשת דוח מקוון
תיקונידוחות עשוייםלשנותאתהקביעהלגביחובתהגשתהדוחהמקוון ובהתאםלכך
יוטלעיצוםכספיבמקרהבוקיימתחובהלהגישאתהדוחבאופןמקווןאוקנסבגיןאי
הגשתדוח,כאשראיןחובהכזו.ראההכלליםהמפורטיםבסעיף2.0./להלן. 
הקלות בהטלת העיצום הכספי בתקופת מעבר
מתוך מטרה  להקל על ציבור הנישומים ולאחר שחל עיכוב בהיערכות לקראת הטלת
העיצוםהכספי,החליטההנהלתרשותהמסיםלהקלעלמגישידוחותעדשנתמס:2/0/
דוחותשהוגשועד 3/50052/00לאהוטלעליהםעיצוםכספי.עלדוחותלשנים 2//8ו-
2//3המוגשיםלאחרתאריך3/50052/00מוטלעיצוםחלקי .
יובהר,כיעיצוםכספימוטלעלאיחורהגשהשלחודשמלא .


הסבר מפורט ראה בהוראת ביצוע מס הכנסה מספר  -0/52/00רשות המסים ,טיפול
במאחריוסרבנידוחמקוון(עיצוםכספי) .

2.0.7 תהליך קליטת הדוח במודיעין1רשת
א .בעת ביצוע אישור הגשת דוח באמצעות שאילתא  ,/251תיערךעלידיהמחשב 
בדיקהמקדמיתלבחינתחובתהגשתדוחמקווןעלפיהנתוניםהקיימיםבמחשב 
שע"מ. 
ב .בדיקהמקדמיתזונערכתעלמנתלקצראתמשךהזמןבוהנישוםמקבלמשובלגבי 
הגשתהדוחשלו.כאשרקיימתאינדיקציהלכךשמגישהדוחצריךהיהלהגישו 
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באופןמקווןוכיהטופסהידניאותוהגישאינונחשבכדוחשהוגש,יזורזהטיפול
בטפסיםשהוגשו,אשריועברומיידיתלחוליההמרכזית.לאחרשידורהנתונים
בחוליההמרכזיתיבדוקהמחשבבאופןמדויקהאםחלהלגביאותונישוםחובת
הגשתדוחמקוון. 
ג .הבדיקה המקדמית 


במקרהבוהיחידהיהחייבבדוחמקווןוהגישדוחללאשידורקודםלכן,תוצג
בפניעובדמודיעין5רשתבעתאישורהדוחבשאילתא0321הודעה,לפיהקיימת
סבירה שהיחיד חייב בדוח מקוון .כאשר הדוח שודר והוגש כהלכה או כאשר
הוגשכדוחידניולאהיהעליולהגישובאופןמקוון,לאתופיעכלהודעה .



הבדיקה המקדמית נערכת על סמך גיל הנישום ובן5בת זוגו ,המחזור שדווח
למע"מעלידיהנישוםאובן5בתזוגובהתאםלנתונישע"מ,האםלנישוםתיק
מסוג3/המעידכילכאורההואבעלשליטהבחברה,האםהוגשהתביעהלמענק
מסהכנסהשליליעלידיהנישוםאובן5בתזוגו .



במצביםבהםהנישוםחייבבוודאותבדוחמקווןלאיתאפשרלבצעבשאילתא
 0321אישור הגשת הדוח .עובדי מודיעין רשת יסמנו במערכת "המסמכים
החסרים" את האופציה לשליחת מכתב המורה על אי הגשת דוח מקוון.
המערכתבשע"מתשלחהודעהבהתאםלנוסחהמובאבהמשךמסמךזה.דוחות
אלויישמרובנפרד .



בכל המקרים  האמורים ,בהם הוגדר הדוח כדוח לגביו קיימת סבירות גבוהה

להגשה מקוונת ,תוצג לעובד ההודעה הבאה :"קיימת סבירות גבוהה שהדוח
חייבבשידורמקוון".במקרהזהניתןיהיהלבצעאישורהגשתדוחבשאילתא
 .0321
את הדוחות  הנ"ל יש להעביר בהקדם האפשרי לחוליה המרכזית ,שם ייבדק
באופןמדויקהאםחלהחובתהגשתדוחמקווןעלפיהנתוניםששודרועלידי
הנישום .


ד .דוח שאינו חתום
עלפיהנוהלהקייםהיום,כאשרדוחידניאינוחתום,נשלחלמגישהדוחמכתבשבו
מתבקש הנישום להגיע ולחתום בטרם אישור הדוח .על מנת שלא  ייווצר מצב של
טרחהמיותרתלנישום,בוהואיגיעלחתוםעלהדוחואחרכךיסתבר בעתשידורו
שהואחייבבדוחמקוון,ישלשנותאתהנוהל :
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ישלהעבירלחוליההמרכזיתלבדיקתחובתהגשהלדוחמקווןגםאתהדוחותהלא
חתומים.אםיתבררשלאחייבבדיווחמקוון,איןלשדראתהדוחוישלשלוחלנישום
בנוהלהקייםמכתבבמערכתהמסמכיםהחסריםעלדוחלאחתום.אםיתברר
שחייבבדוחמקוון,איןמשמעותלשליחתמכתבעלדוחלאחתום,וישלשלוחמכתב
עלחובתהגשתדוחמקוון.הדברמצריךמעקבמיוחדברשתלמקריםאלועלמנת
לוודאשהדוחותטופלוכראוי.
 2.0./השינויים בתהליך קליטת הדוח בחוליה המרכזית במשרד השומה
א .כאמורלעיל,לאחרקליטתנתוניהדוחבחוליההמרכזית,ייקבעבוודאותהאםחלה
חובתהגשתדוחמקוון.ניתןואףרצוילבדוקבעתניתובהדוחוטרם שידורואםדוח
שהוגש באופן ידני חייב בשידור מקוון .במקרים של ספק ניתן לשדר את הדוח
והמערכתבשע"מתתריעאםאכןחייבבשידורהדוחבאופןמקוון.
ב .במסגרת המערכת האינטרא-נטית של "המסמכים החסרים" (המיועדת לטיפול
ממוחשבבמסמכיםחסריםבדוחהשנתיבמקוםמשלוחטופס)2187נבנתהאופציה
מיוחדת להוצאת מכתב המודיע לנישום ,כי הוא חייב בהגשת דוח מקוון ואת
הסנקציותהעלולותלהינקטכנגדואםלאיגישדוחמקווןבמועד.עםשליחתמכתב
זהלנישוםיתבטלאוטומטיתאישורהגשתהדוח.יודגש שללא ביטול אישור הגשת
הדוח הנישום לא יוכל לשדר דוח מקוון.
ג .מובאבזאתהנוסחהאחידשלהמכתבאשריישלחדרךמערכתהמסמכיםהחסרים 
לנישום,לאחרשתסומןהאופציהבמערכת :
"עפ"י הנתונים שבידינו נמצא ,כי עליך להגיש דוח מקוון כמתחייב עפ"י סעיף /2/
(ב )5לפקודת מס הכנסה ,דהיינו יש להגיש את פלט הדוח של הגרסה האחרונה
ששודרה באינטרנט או באמצעות מייצג ישירות למחשב רשות המיסים.
מכיוון שלא הוגש דוח מקוון כאמור לעיל ,אין אנו רואים בטופס שהגשת (טופס
 )/22/כדוח שנתי ולפיכך אישור ההגשה שבידך מבוטל.
הינך נדרש לשדר דוח באופן מקוון (באמצעות אתר רשות המסים באינטרנט או
מייצג) ולהגיש את פלט הדוח בהקדם למשרד השומה בצירוף הנספחים.
לתשומת ליבך :בהתאם לסעיף /92ב' לפקודת מס הכנסה ,רשאי המנהל להטיל
עיצום כספי (קנס) על כל חודש פיגור בהגשת הדוח המקוון".
ד.

עם משלוח מכתב ממערכת המסמכים החסרים ,יש לשמור כאמור את המסמכים
שהוגשועדלהגשתהדוחהמקוון.עלמנתלהקלבאיתורהמסמכיםלאחרשהוגש 


5

דוחמקוון,בשלבאישורההגשהבשאילתא,0321תצויןהערהשנשלחהדרישה
להגשתדוחלמקוון("ד.מקוון")ובויצוינוהפרטיםהבאים:תאריךושםהעובד

ששלחאתהדרישה.
ה .שינויים בנתוני הדוח המשפיעים על חבות בהגשת דוח מקוון
תיקוני דוחות עשויים לשנות את הקביעה לגבי חובת הגשת דוח מקוון .עקב כך
נקבעוהעקרונותהבאיםהנוגעיםלהטלתקנסות :
.0

הוגש דוח ,נקבע כי חייב בהגשת דוח מקוון ,ובעקבות תיקונים בדוח התברר כי
אינו חייב במקוון-במקרהשלאיחורבהגשתדוחתתבצעבאופןאוטומטיעלידי
המחשב המרה של עיצום כספי לפי סעיף 03/ב' לפקודה לקנס לפי סעיף 088
לפקודהבשלבשומהעצמית .

.2

הוגש דוח ידני ולאחר זמן בעקבות תיקונים בדוח התברר כי הוא חייב במקוון-
במקרה של איחור בהגשת הדוח ,ותוך נקיטת גישה מקילה ,לא תתבצע
אוטומטית המרת קנס לפי סעיף  088לפקודה בעיצום כספי לפי סעיף 03/ב
לפקודה אלא ביוזמת המשרד .לצורך זה על רכז החוליה להתייחס לנושא
באמצעותשדה23/בשידורשומהנוסףבשאילתתISUMבאופןהבא :
קוד – /יוטלעיצוםכספי .
קוד -5לאיוטלעיצוםכספי .
ישלציין,כיבעתשידורשומהנוספתהמשנהאתחבותההגשהלהגשהמקוונת,
המחשביתריעעלכךויחייבאתהמשדרלהתייחסלשדה23/כאמורלעיל. 
במקרהכזההדוחואישורההגשהתקפים.יחדעםזאת,ניתןלשקולבנסיבות
חריגות ,לבטל את השומה ששודרה (באמצעות  )ISIFולשלוח מכתב לדרישת
דוחמקווןממערכתמסמכיםחסרים .


תיקי בעלי שליטה – קיימים מצבים בתיקי  3/שהמחשב מזהה שהדוח חייב
בהג שהמקוונתאולםלמעשההנישוםאינובעלשליטהובשלכךייתכןשיהיהפטור
מהגשתדוחמקוון.במקריםאלושידורשדה 33/קוד 0יצייןכיהנישוםאינובעל
שליטה.במחשבתיבדקהחבותלהגשתדוחמקווןכבכלתיקפעילאחר .
יודגש כי השימוש בשדה זה אינו מחליף את הצורך בסיווג נכון של התיק.
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 5.5מערכת לדיווח על מסמכים חסרים לדו"ח השנתי

דוחותהמוגשיםלמ"העובריםניתובשלבא'בונבדקתשלמותהדו"חעלכלמסמכיוונספחיו.
בעת הניתוב עולה הצורך לפנות למגיש הדו"ח בדרישה להשלמת נתונים או המצאת מסמכים
חסרים.עדסוף2/0/התבצעהפעולהזובצורהידנית,ע"גטופס2187(השלמתמסמכיםחסרים)
וטופס2/8/(השלמתפרטיםבדו"חעלהכנסה). 

מילויהטפסיםהידנייםושליחתםגוזלזמןואיןמעקבאחרהמכתביםשנשלחווההיענותלהם.
כמו-כן,קייםחוסראחידותבטיפולבמישורהטכניובמישורהמהותי.עלמנתלייעלאתעבודת
המנתבולשפראתהשירותללקוחות,פותחהבשע"ממערכתממוכנתלדיווחעלמסמכיםחסרים
בדו"חהשנתי. 

הכניסה למערכת היא ממסך אינטרא-נט ,ע"י בחירת אפשרות "מס הכנסה" ולאחר מכן
"מסמכיםחסרים" .

המערכת מאפשרת הזנת הנתונים ו5או מסמכים החסרים ומשלוח הודעה ממוחשבת לנישום.
בהתאםלמסמכיםשיוזנוכחסרים,יקבענוסחהמכתבשישלחכדלהלן :
●    בהעדר נתונים מהותיים ,כגון דו"ח לא חתום ,ישלח נוסח המציין שלא ניתן יהיה לראות
בדו"חכדו"חשהוגש,עדהשלמתהנתונים. 
●    בהעדרמסמכיםשאינםמהותייםישלחנוסחהמצייןשאיהמצאתהמסמכיםעלוללהשפיע
עלחישובהמסאולמנועהמשךטיפולבדו"ח. 
הערות:
-

ניתןלשדרמסמכיםחסריםבסעיפיהשומההבאים:0307,//,04,0/,/3,/3,ו-./7 

-

אינדיקציהעלכךשקיימיםנתוניםחסרים(מ.ח) תוצגבשאילתאITAMבשנההרלוונטית .

-

המערכתתחסוםשידורשומה/0/2,/4,ו-00אםקייםסימוןשחסריםמסמכים .

-

המערכת מאפשרת כתיבת מלל חופשי לשימוש פנימי וכעזרה למנתבים ,מעקב ממוחשב
אחרשליחתהמכתביםואחרהמסמכיםשמוגשיםוכןהצגתנתוניםסטטיסטייםבחתכים
שוניםלפיבקשה. 
חשוב :למלל החופשי בתרשומת ישנה חשיבות לצורך קבלת מידע על מסמכים מפורטים
שנדרשו מהנישום כגון ,טופס  0/1ממעביד מסוים או מסמכים שונים לגבי שינוי מצב
משפחתי5פיזי5נטוליכולת ,וכןלצפייה בהערותהמנתבשייתכןוישלהןהשלכותגםלשנים
הבאות .
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 5.2טופס 1///

2.3.0עלפיסעיף27/ב(ג)לפקודהחלהחובתהגשהמקוונתשלטופס1000לגבידוחות
משנת2/0/ואילך.טופסמקווןיחשבכטופסששודרבאמצעותהאינטרנטאובשידור
עלידימייצגיםהמחוברים למערכת המחשב של רשות המסים.
החייביםבדיווחעלגביטופס1000הםכללבעליהעסקיםלמעטהחריגיםלהלן:


כלמישחלעליוסעיף(3ז)לפקודה 



בנקים 



חברותביטוח



חקלאים



חברותובעליעסקיםקטניםבעלימחזורעסקיהקטןמ-3//,///₪-כהגדרתו
בהוראותניהולפנקסיחשבונות.

2.3.2הדרישה 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,
בהתאםלהוראותניהולפנקסיחשבונותשנקבעולפיסעיף03/לפקודה; 



מי שמנהל מערכת חשבונות ממוחשבת ,בהתאם להוראות ניהול פנקסי
חשבונות.כלומרכלמישמנהלאחדמספריהחשבוןו5אוהתיעודאשרהואחייב

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 .
2.3.3תהליך קליטת טופס 1///
א .שאילתא :0321
ניתןלהגישפלטמרכזשלנתוניטופס1000עלגביעמודאחד. 
אישור הגשת טופס  ,1000במחלקת מודיעין ורשת ,ייעשה יחד עם אישור הגשת
הדו"חהשנתיבשאילתה .0321בשאילתאזו קיימת אופציהבהניתןלאשרהגשת
טפסי1000ללאקשרלמצבהגשתהדו"ח,דהיינוביןאםהוגשוביןאםלאו .
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 טפסיםששודרו– בעתאישורהגשהשלהדוחהשנתיבשאילתא,0321תירשם
הערה "שודר טופס  1000לשע"מ" יש לפתוח חלון ובו יש להזין את מספר
האסמכתאהמוטבע(הברקוד)עלגביהטופסשהודפס .
במקריםבהםשידרויותרמטופסאחדלתיק,ישלמלאעבורכלטופסאתמספר 
האסמכתאהמתאים .
במקריםבהםלאצורפוהטפסיםלדוחהשנתיישלמלא 3333במספראסמכתא
(שידור3333לאיימחקאתנתוניהטופסששודר) .
כמוכן,ישלמלאבטורהמיועדלכךאתמספרטופסי1000שהוגשובפועל .
 טפסים ששודרו והוגשו לאחר הגשת הדוח השנתי ידווחו באופציה החדשה
בשאילתא0321(בדיווחזהאיןלדווחשובעלהגשתהדוחהשנתי) .
 טפסיםששודרוישירותלמחשב שע"מ -שידורהנתוניםיהפוךלסופיוהנתונים
ייקלטורקלאחראישורהגשתהטופס.
ב.שאילתא  :ISUM
בעתשידורהשומהבשאילתא ISUMיבצעהמחשבאתהבדיקותעלחובתהגשת
טופס  1000מקוון .במקרה וחובה זו קיימת ובמקביל אין שידור טופס ,המחשב
יחסום את המשך שידור השומה כדלקמן :
 oתוצגהערהבשידורהשומהISUMלפיההנישוםחייבב-1000מקוון. 
 oלצורךהמשךהשידורב-ISUMעלהמשדרלשדרשדה,234כדלקמן:
קוד  /בשדה 234 -מצייןשחסרטופס 1000מקוון .במקבילישלשדרהנמקה
 52ולאחר שידור השומה על המשדר לשלוח מכתב על
הליקויהנ"לבאמצעותמערכתמסמכיםחסרים .
קוד 5בשדה234-מצייןשהנישוםלאחייבבהגשתטופס1000מקוון .
 oהנמקה  4/תשודר כאמור כאשר הנישום לא הגיש טופס  1000והיה חייב
בהגשתועלפיהקריטריוניםשנקבעו.
יודגש ,כי על מנת לאכוף את הגשתו יש להקפיד על שידור הנמקה  52במקרה בו
לא הוגש טופס .1///

ישלהקפידכיגםבדוחששודרעלידימייצג הטיפולבמשרדיהיה בהתאםלאמור
לעיל .
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 5.2הצגה בשאילתא  INTVשל נתוני שוק ההון

במסגרתשאילתא//4שלנתונישוקההוןקיימתאופציהבתתשאילתא0/0,המציגהאתנתוני
שוקההוןעלפיהנושאיםבדוחהשנתיובנספחג:ריביתודיבידנדמניירותערך,ריביתמתוכניות
חיסכון ופיקדונות ,רווחים מני"ע סחירים .בשאילתא יוצגו שיעורי המס ,השדות בדוח השנתי
והקודיםבנספחגלפימספריתיק .


 5.2אישורי ניכוי מס במקור משוק ההון הלוקים בחסר 

יש לוודא שלמות אישורי  814המגיעים ממנכים שונים .מבדיקות שערכנו מצאנו כי קיימים
אישוריםבהםקוזזהפסדהוןכנגדריביתאודיבידנדמניירותערךואולםאישור814גהמרכז
אתההכנסותמהריביתו5אוהדיבידנדלאצורף .
בדרך זו כאשר אישור 814ג לא צורף ומלוא ההפסד רשום בטופס  814א+ב עלול אותו הפסד
להיותמקוזזפעמים(מרווחהוןמני"עדרךהדוחהשנתיומריביתאודיבידנדדרךהמנכה) .
ניתן לדעת שקיים טופס 814ג שלא צורף לדוח ,אם נרשם בטופס 814א+ב בשורה תחתונה
"קוזז5הוחזרהפסדהוןמריבית5דיבידנדבסך "..


 5.1אסמכתאות שונות לרישום הכנסות המתקבלות מחו"ל ומיסי החוץ ששולמו בגינן
הכנסותשהופקומחוץלישראלעלידיתושבישראלחייבותבדיווח.בהוראותהביצוע 452///ו-
 352//1נקבעוההנחיותלגביאופןהדיווחוהרישוםשלההכנסותהללובדוחותהשנתיים .עלפי
הנחיותאלה,נקבעביןהיתר,כילצורךקבלתזיכויממסכנגדההכנסותשהופקומחוץישראל
ולצורךחישובו,עלהנישוםלצרףלדו"חהשנתיאתטופס 0327(להלן:"נספח ד'").בנספחד'
מפורטות ההכנסות מחו"ל ומחולקות לקבוצות בהתאם לשיטת הסלים .לכל שדה של קבוצת
הכנסותבנספחד'מצורףשדהשלהמסששולםמחוץלישראלבגיןאותןהכנסות. 
בנוסף לכך ,נקבע בהוראת הביצוע  515222כי לכל סכום שירשם בשדה מס ששולם מחוץ
לישראל יש לצרף ,כאסמכתא ,אישור על תשלום המס בגין הכנסה מסוימת ,לשנה מסוימת,
הכולל תאריך תשלום.
להלן פירוט תמציתי של סוגי האסמכתאות השונים ואופן ההתייחסות אליהם בשלב הניתוב
והשידור :
 גיליון שומה מרשות המס הזרה  -פלט שומה המונפק על ידי רשות המס הזרה הכולל את
סוגי ההכנסות שהפיק הנישום במדינה הזרה ,המס החייב בגין הכנסה זו והמס ששולם
בפועל.
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אסמכתא זו נחשבת ברמת אמינות גבוהה לצורך רישום הנתונים המדווחים בשומה וניתן
להסתמךעליה .
 אישורמרשותהמסהזרהלגביגובהההכנסהשהתקבלהוגובההמסשנוכהבגינה. 
 ניירחתוםבידיהתושבהזר -משלםההכנסה,בוקייםפירוטלגביגובהההכנסה ששולמה
והמסשנוכהבמקור.
 עותקשלדו"חעלהכנסותשהוגשלרשותהמסהזרה,הכוללאתהמסששולםבחו"ל .

מידתההסתמכותעלהאסמכתאותהמפורטותלעיל()2,3,7הינהמוגבלת וצריכהלהיבחןעלידי
רכז החוליה בסיוע הרפרנט למיסוי בינלאומי .לכן ,לאחר תקצור הנתונים אשר מבוססים על
אסמכתאותאלהישלהעבירלרכזלצורךניתובשלבב'תוךרישוםהנמקה .4/

 5.5סיכום השינויים בדוחות ליחידים לשנת המס 52//
מקור השינוי
(חקיקה ,פסיקה,
החלטה וכו')
פס"דשיבטון

טופס

השינוי בדוחות לעומת הדוחות
דאשתקד

03/0

חלקג-הכנסותמיגיעהאישית:
סעיף/ב.שדה,3/8מענקי
פרישהשנתקבלובשניםקודמות
וניתןלגביהםאישורפריסהלפי
סעיף(8ג)לפקודה,הסכום
שמתייחסלשנתמסזו.איןשינוי
במלל,אלאהמחשביאפשר
ניכוייםגםבגיןההכנסהזו.
חלקה-הכנסותחייבותבשיעורי
מסמיוחדים:
בשדה/1/,שיעורמסשל0/%
נוסףבמלל:"דיבידנדממפעל
מועדף".
חלקה-הכנסותחייבותבשיעורי
מסמיוחדים:
הורדמהטופסשדה230–
"דיבידנדמחלוקתרר"לשנצברו
עד30.02.2//2-מסבשיעורשל
02%(מצורףטופס.")8//
התרתהשקעהשליחידים
חלקיב-ניכוייםאישיים:
נוספושדות2835282–"ניכוישל במניותחברותעתירות
מו"פכהוצאה.
השקעהמזכהבמניות"חברת
מטרה".

תיקון18לחוק
עידודלהשקעותהון

03/0

סיוםתקופת
הוראתהשעה
לסעיף02/ב
לפקודה

03/0

03/0

חוקהמדיניות
הכלכליתלשנים
2/00ו--2/02סעיף
,2/תעשיהעתירת
ידע-הוראתשעה
סעיף(3/ד)לפקודה 03/0
03/

מהות השינוי
בהתאםלפסה"דיש
להתייחסלהכנסות
הרשומותבשדה3/8באופן
זההלהכנסותהרשומות
בשדה,2/8כלומריתאפשר
מתןניכוייםוכןפטורנכה
גםמההכנסותהרשומות
בשדה.3/8


חלקיג-נקודותזיכוי:
נוספושדות231523/-תאריך
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הושווהמעמדושלתושב
חוזרמוטבלמעמדושל

עולהחדשלענייןנקודות
זיכוי.

סעיף(34ב)לפקודה

(0333י)

החזרהשלתושבחוזרמוטב.
לשימושהמשדר:
נוספושדות23/5231"תושבחוזר
מוטב".יצוינומספרחודשים
לצורךמתןנקודותהזיכויבדומה
לעולהחדש.
עולהחדש5תושבחוזרותיק
בפרטיהמכירהנוסף
המוכרנכסבחו"ללאחר0/
עולהחדש5תושבחוזרותיק
שניםמיוםשהיהלתושב
תושבחוזר
ישראל,יהיהחלקרווח
ההוןהריאליממכירתהנכס
מתאריך74______
עדתוםתקופתהפטורפטור

ממס,ויתרתרווחההון
לשימושהמשדרנוסףבנכס
חייבתבמסבשיעורהקבוע
בחו"ל-3עולהחדשאותושב
חוזרותיק,-7תושבחוזר בסעיף(30ב).תושבחוזר
פטורממכירתנכסשרכש
מחו"לבתקופתהיותותושב
חוץ.
הסימוןבטופסיגרוםלכך
שהמחשביחשבאתרווח
ההוןבאופןליניאריכאמור
לעיל.

סיכום השינויים בדוחות לחברות לשנת המס 52//
טופס

מקור השינוי
(חקיקה ,פסיקה,
החלטה וכו')
0207
תיקון18לחוק
עידודלהשקעותהון

השינוי בדוחות לעומת הדוחות
דאשתקד

מהות השינוי

חלקא-פרטיםעלהחברה :
הוסףבסעיף7בחלקזה-א.
במפעלמועדףישלצרףטופסי
3/0א(טופסחדש)בכלאחת
משנותההטבה.

החלמתאריך0.0.2/00
הסדרחדש:"חברה
מועדפת"זכאיתלשיעורמס
חברותמופחתלגבי"הכנסה
מועדפת"שהפיק"מפעל
מועדף"שבבעלותה
מפעילותבישראל.כעיקרון
נקבעבתיקוןכימפעלים
שחלועליהםמסלולי
ההטבותעפ"יהדיןהישן
רשאיםלהישארבמסלולים
אלהעדלתוםתקופת
ההטבותאולהודיעע"ג
טופס3/8כיהםמוותרים
עלכלהמסלוליםעפ"יהדין
הישןומבקשיםלעבורלדין
החדשהחלעלמפעלמועדף.
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תיקון18לחוק
עידודלהשקעותהון

0207

תיקון18לחוק
עידודהשקעותהון

0207

תיקון18לחוק
עידודלהשקעותהון

0207

סיוםהוראתהשעה 0207
לענייןסעיף02/ב 

תיקון18לחוק
עידודלהשקעותהון 



שיעורימסחדשים:לגבי
מפעלמועדףבאזורפיתוח
א'-,0/%במפעלמועדף
אחר-.0/%

חלקו-הכנסהחייבת:נוספו
שדותהכנסהממפעלמועדף .
/33-בשיעורשל0/%אזור
פיתוחא .
/7/-בשיעורשל0/%אזוראחר.
חברה הרושמת הכנסות
לשימושהמשדר:בשדה0/2
נוספהאופציה7-נתבעוהטבות בשדות החדשים  /33או
 ,/7/חייב המשדר לאפיין
כמפעלמועדף.
חברה זו בשידור שדה 0/2
עםקוד.7
חלקי-הכנסהפטורה:נוסףשדה עלדיבידנדשחברהמועדפת
תשלםליחידמרווחיהמפעל
/18–"דיבידנדפטורמרווחי
המועדףיחולמסבשיעור
מפעלמועדףאומרווחימפעל
של,0/%ואילועלדיבידנד
מוטב5מאושרבהתאםלתיקון
ביןחברתימרווחיהמפעל
."18
המועדףיחולהדיןשנקבע
בפקודה,כלומריינתןפטור.
סכוםהדיבידנדשירשם
בשדהזההואמתוך
הדיבידנדהפטורשנרשם
בשדה.2/3
הוראתהשעהבדברחלוקת
חלקטו'דיבידנדשחולק:הורד
שדה230-מתוךסה"כהדיבידנד: דיבידנדבשיעורמסמופחת
של,02%בגובהרווחים
דיבידנדשחולקהחייבבמס
ראוייםלחלוקה,הסתיימה. 
בשיעור.02%
נוסףשדה073-מתוךסה"כ
הדיבידנד:דיבידנדשחולק
ממפעלמועדף .

אפיוןהדיבידנדשחולק
מרווחימפעלמועדףמכלל
הדיבידנדשחולק .



 .2ניתוב דוחות ליחידים לשנת המס  2011ודגשים נוספים
 2./קבלת דוחות ושידורם

בתיקי החזרי מס יש לשדר הדוחות לפי סדר הגעתם למשרד .במידה ומבקשים
(מייצג5נישום5קרובמשפחה)לזרזהטיפול,תוגשבקשהלרכזהחוליהשיאשראותהעלגביהדוח
שהוגשתוךרישוםהסיבהלשידורהמזורז. 
בשארהתיקיםישלפעוללפיההנחיותהשונותבענייןסדרהשידור.גםכאןאםמוגשתבקשה
לשידור מוקדם יציין האחראי עובדה זו והסיבות לה .משנמסרה לעובד חבילת דוחות לשידור
ינהגהעובדלפיסדרקבלתהדוחותעלידו. 
עלרכזיהחוליהלשנןנוהלזהבפניהעובדיםבכללובישיבותמחלקהבפרט. 
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 2.5ניתוב דוח ששודר באמצעות האינטרנט
דוחותששודרובאינטרנט,לאנקלטיםבעתשידורהגשתהדוחאלאלאחרקליטתוע"יהנתב .
החל משנת  2//3 ניתן לשדר את נספחי רווח ההון באינטרנט .אם עסקת רווח הון חייבת
במקדמה ואין דיווח על כך בתל"ם ( ,)//2,748על הנתב להשלים את דיווח המקדמה בהתאם
לנספחולפנישידורהשומה .
ישלבדוקביתרתשומתלבדוחששודרבאמצעותהאינטרנטעלהשדותהשונים,לאורהעובדה
שהנישוםהמשדרבדרךכללאינובקיבנושא .
בעתשידורהדוחבשאילתא ISUMחובהלשדרבשדה 333אתאחדהקודים 0,2או 3בהתאם
לשינוייםשנערכולעומתהנתוניםשנקלטובאתרהאינטרנט .
להלןסוגיהקודיםבשדה  :222

קוד  -/"הדוחנקלטושודרללאתיקון".למשלבמקרהבושודרוכלהשדותהרלבנטייםבדוח.
במקרהזהתירשםבהודעתהשומהלנישוםההודעההבאה:"הדוחשהגשתוששדרתבאמצעות
האינטרנטהתקבלבמרשמינו.בהתאםלכךחושבהמסהמגיעעלפיהכנסתךהמוצהרתבדוח" .

קוד  -5 היחידהגישדוחשונהמהקובץשנקלטבאתרהאינטרנט.למשליחידצירףנספחירווח
הוןולאמילאאתהשדותהרלבנטייםלרווחהון: .//7,//1,2/1

במקרה זה תרשם בהודעת השומה לנישום ההודעה הבאה :"נתוני הדוח שהגשת אינם זהים
לאלוששידרתבאמצעותהאינטרנטלפיכךשומהזוהינהעלפיהדוחשהגשת". 

קוד  -2הדוח התקבל ותוקן לפי הוראות הפקודה .למשל במקרה שבו היחיד טעה טעות
אריתמטיתבעתמילויהדוח .
במקרה זה תרשם בהודעת השומה לנישום ההודעה הבאה :הדוח ששידרת למחשב רשות
המסים באמצעות האינטרנט התקבל במרשמנו .השומה שהוצאה לך הינה לאחר תיקון הדוח
שהגשת,בהתאםלהוראותסעיף(07/א)(()3א)לפקודתמסהכנסה(תיקוןטעותחשבון)" .

 2.2הכנסות מיוחדות
לצורךתשלוםמקדמהעל"הכנסותמיוחדות"ניתןלהפיקעבורםשובריתשלוםנפרדים:שכ"ד
בארץ  0/%או לבעלי הכנסות חו"ל לחסרי תיקים – הכנסות משכ"ד חו"ל הממוסות במס
בשיעור,0/%ריבית,דיבידנדוהימורים .
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בתוםהשנהעובריםתשלומיםאלומהגבייהבשע"מלמערךהשומהיחדעםתשלומיהמקדמות.
בעת שידור שומה בשאילתת  ISUMמתבצעת בדיקה ונרשמת הערה אם שולמו מקדמות
שההכנסותלגביהןלאשודרובשדותהמתאימיםבדוח. 
שדות ההכנסות המיוחדות ישודרו ללא סכום במקרה בו המנתב הגיע למסקנה שההכנסות
כלולותבשדההכנסהאחר .

 2.2שדות שנוספו בדוח המקוון ששודר באינטרנט

שדותשהיוקיימיםכ"שדותלשימושהמשרד"נוספוכשדותשניתןלשדרםבאינטרנט. 
שדותאלומופיעיםבפלטהמודפסשלהדוחבחלקוהתחתוןשלהטופס.בטופסישמקום 
לשלושה שדות  ,כאשר יתכן שבאינטרנט שודרו יותר שדות ,אותם ניתן לראות בשאילתא
 .ISUM
להלןהשדותאותםניתןלשדרבאינטרנט,ואשרהיומיועדיםלשימושהמשרדבטופס 
"03/0הידני" :

-0/0חלקהקצבההפטורהשקבלבןהזוגהרשוםלפיסעיפים3א,3בלפקודה .
-0/2חלקהקצבההפטורהשקבלבןהזוג(שאינורשום)לפיסעיפים3א,3בלפקודה .
-/17סה"כהכנסותשהועברומחברותמשפחתיותלנישום .
-0//הכנסתבןהזוגהרשוםממשכורתכ"עובדמדע" .
-0/1הכנסתבןהזוג(שאינורשום)ממשכורתכ"עובדמדע" .
-03/דמיביטוחלאומיששילםבןהזוגהרשוםשהינושכירלתקופהשהיהעצמאי .
-083דמיביטוחלאומיששילםבןהזוג(שאינורשום)שהינושכירלתקופהשהיהעצמאי .
-073הכנסהממפעלמאושרבחקלאותלבןהזוגהרשום .
-013הכנסהממפעלמאושרבחקלאותלבןהזוג(שאינורשום) .
-017תשלומיםאחריםלבעלישליטהאצלנישוםבחברהמשפחתית .


 2.2דוחות ששודרו ע"י מייצגים
החלמדוחותלשנתהמס 2//3ששודרוע"ימייצגים,ייתכנומקריםבהםלאחראישורההגשה
לאתישלחשומהלנישוםאלאתהיה"שומהבהמתנה",עדלניתובהדוחע"יהנתב .
מדוברבדוחותשבעברהמייצגיםלאיכלולשדרישירותלשע"מ: 
דוחותבהםישהכנסהמועברתמחברהמשפחתית .
הכנסותשלאניתןלייחס .
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דווחעםפנקסיםבלתיקבילים .
תביעתנ.זנטוליכולתללאהתאמהלדיווחבשאילתא .IS45
הכנסהפטורהשלנכה0//%ללאהתאמהלדיווחבשאילתא .IS95
בעקבותחובתהגשתדוחמקווןחלהחובתניתובעלדוחותאלו .
ניתןלמצואאתרשימתהדוחותאלובשאילתא IRESרשומה 7/תחתהכותרת"טיפולבדוחות
ששודרובאינטרנטאוע"ימייצגיםוטרםטופלוב .ISUM
בעתקליטתהדוחבחוליההמרכזיתתופיעהערהב-ISUM"שידורמייצג-לטיפול" .

הכנסות שלא ניתן לייחס לשדה בדוח -על מנת לאפשר למייצגים לשדר דוחות בהם קיימת
הכנסהשלאניתןלייחסהלשדה מסויםבדוח,נדרשמהםלמלאבעתהשידורשדה .337בשלב
הניתוב,כאשרמופיעשדה זה(,)337ישלפנותלדוחהידנישהוגש,לזהותאתההכנסהולשדרה
בהתאםלכללים .

 2.1שידור שומה של בני זוג מאותו מין
החלמשנת2/02ניתןלשדרב-ISUMשומותלזוגותנשואיםבניאותומיןלשנותהמס2//3
ואילך .
בשאילתא INTVהתווסף מיןבןהזוג.   בשאילתא   ISUMבמקרה של בני זוג מאותו מין ,התווסף ליד הכותרות  הקבועות של"גבר""אישה"מינושלבןהזוגשאינובז"ר(גבר5אישה).

הנחיות לטיפול בשומות בהן משודרת שומה של בני זוג נשואים מאותו מין תפורסמנה
בהמשך .

 2.5דוחות של נישומים שהגישו תביעה למענק מס הכנסה שלילי

2.5./נישומיםשהגישותביעהלמענקמסהכנסהשליליוהדוחשלהםטרםשודרמופיעים
כרשימהבIDOCאופציה27וכןסומנוברשימותבאופציות .20-23
כמוכןעלגביהתיקוןעליולסמןאםהוגשהתביעהלמענק"מסהכנסהשלילי" .
מבקשהמענקחייבבהגשתדוחמקווןועדלשידורהדוחבמשרדהשומה(שדה333אםשודר
באינטרנט) ,לא יערך חישוב בשע"מ לגבי זכאותו ולא ישולם לו המענק .לפיכך ,יש לתת
עדיפותלדוחותאלהבניתובםושידורם. 
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עצמאי שנמצא זכאי לקבלת מענק מס הכנסה שלילי בגין שנת המס  ,2/00סכום המענק
יקוזזכנגדהמסשהואחייבבובשלהכנסהמכלמקורשהוא,לרבותשבחבשנתהמס2/0/
ויתרת המענק שלא נוצלה ניתן יהיה לקזזה במשך שלוש שנות המס הבאות ( ,2/02,2/03
 .)2/07
יתרתמענקשלאניתןהיהלקזזבארבעשנותהמסהאמורותתשולםבשנההחמישיתבניכוי
2/%מסכוםהיתרה. 
בכל מקרה של שינוי החיוב במס בשל שינוי באחד מפרטי השומה ישונה סכום המענק
שיקוזזבהתאם. 
הודעתשומהמתוקנתלשנתמס  2/00תצאבאופןאוטומטיבכלמקרהבוחלשינויבגובה
המענקהמגיעבגיןשנותהמסהקודמותוהמשפיעעלהחיובבמסבשנתמס .2/00
 
ניתןלראותאתאופןקיזוזיתרותמענקמה"שמהמסהמגיעבשומה,בכלשנתמסבהנערך
קיזוזבשאילתא .IMNK

 2.5.5שכיר שתבע את המענק יכול שהתקיים מצב של עצירת שחרור המענק בשל אי
התאמהביןשדה0/8בדוחהשנתילביןהדיווחב- .021
איההתאמהנובעתמכךשתקבוליםוהחזריםמהמוסדלביטוחלאומילדוגמהמילואים
ו5אודמיאבטלה ,המשולמיםלעובדישירותע"יהמוסדלביטוחלאומי,ולכן לאמדווחים
ע"יהמעבידב-,021משודריםבשומהבטעותבשדה .0/85042
לכן כשקיימת אי ההתאמה כאמור לעיל ,על עובד המשרד להעביר ולרשום את אותם
תקבוליםלשדה2//524/,לצורךקביעתהזכאותלמענק .

 2.8אימות חשבון בנק בתיק  - 9./שדה 582
בהתאםלהוראותישלאמתאתפרטיחשבוןהבנקהמדווחבדוחהשנתימולאסמכתא .
בעתשידורחשבוןבנקבשאילתא ISUMבתיקי 3.0ישלשדרשדה 28/,המצייןאתבדיקת
החשבוןמולאסמכתאמתאימה .
הערכיםהאפשריים:-0נבדקונמצאתקין 
-3לאתקין 

לאניתןלשדרחשבוןבנקבתיקי3.0ללאהשדהכאמור .

17

 2.9ניכוי וזיכוי בעד תשלומים לקופת גמל לקצבה
 
 בחישוב ניכוי מקופות גמל לא תבוצע בדיקת כדאיות לגבי מעמד המבקש כעמית מוטב או
כעמיתיחיד.זאתבעודשבשניםקודמותבוצעהבדיקתכדאיותעדלשלבהניכוי .
יחיד העומד בתנאים של "עמית מוטב" מחושבות עבורו ההטבות כ"עמית מוטב" .במידה
ומגישהדוחמעונייןלקבל אתההטבותכעמיתיחידלמרותשהואנחשבכעמית מוטב,יוכל
לדרושזאתבאמצעותהזנתקוד  5בשדה  522ל"בן הזוג הרשום" ובשדה  522לבן הזוג.
ישלשיםלבשהשימושבקודשונהמשניםקודמות.עדשנתמס 2//8קוד 0בשדה 233מאלץ
אתהמחשבלבצעחישובליחידכעמיתמוטבוהחלמשנתמס 2//3ניתןלהשתמשרקבקוד2
כאמורלעיל. 

בשנת,2/00ניתןלקבלניכויבשלתשלומיםלקופתגמללקצבהבלבדבאחדמשנימסלולים
שונים :
מסלולא'–המסלולמתאיםלכלל'היחידים' .
מסלולב'–המסלולמתאיםלמישהינו"עמיתמוטב". 

העמידהבתנאיהכניסהלמסלול"עמיתמוטב"מתבצעתעלידיהמחשבתוךבדיקתההפקדות
לקצבה ע"י סיכום סה"כ הסכומים בשדות  ,03/ ,278 /7/ו - 218(ולגבי בן הזוג שדות ,08/
,273/81ו- .)213

בשדה  5181519הוספההאפשרותלרשוםתשלומיםלקופתגמללקצבהכעמיתעצמאי,כולם

2./2

אומקצתם,לשםקבלתזיכויבמקוםניכוי .
סכוםשנרשםבשדהזהלאיירשםבשדותהמיועדיםלניכוי( .)03/508/

שדה  – 2851228זיכויים מיוחדים
ישלרשוםבשדהזהאתהזיכוייםהמגיעיםלנישוםלאחרחישובםע"יהמפקח,ואשראינם
באים לידי ביטוי במילוי סכומים בשדות אחרים ,וזאת בניגוד לנעשה בשדות אחרים בהם
נרשמיםסכומיםששולמוואשרמזכיםבזיכוי .
יובהר ,שאין להשתמש בשדות אלו אם קיימת אפשרות להשתמש בשדה אחר מתאים
הקיים בשע"מ.
במקרים בהם ניתן זיכוי בשדות אלו יש להכין תרשומת לנימוקים למתן הזיכוי ולדרך
חישובו.
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 2.//שדה – 522טיפול מיוחד בהחזר מס שנוכה מריבית
 
 שידורריביתמתוכניותחסכוןכשאיןהתאמהביןשדה/73לדיווחיםבשאילתא .//4
 שדה273הקייםמשנתמס2//3מאפשרקליטתנתוניהדוחגםבמקריםהבאים :


א .שדה  - 522קוד /
כאשרבעתהשידורמופיעההערה":בעיהבזהויותבמערכתהחזריניכוימריבית".בעיהזו
נגרמתכאשרהמצבהמשפחתיבמערכתההחזריםמריבית()//4שונהמהמצבהמשפחתי
במרשמימסהכנסהבשנתמסזו.במקרהזהישלמלאקוד0בשדה.273 
עלהמשדרלבדוקעבורכלאחדמבניהזוגמההכנסתומריביתומהגובהההחזרשניתן
לו.ישלהורידאתסכוםההחזרמשדה/73ולשדרבהתאם .


ב .שדה  - 522קוד 5
פטור לנכה :הפטור המגיע לנכה מחושב וניתן באופן ידני כפי שנעשה עד כה לגבי
הכנסותאחרות.ישלהקפידעלשידורשדה0/353/3שלהכנסותפטורותממסעלפיסעיף
.)/(3עלמנתשלאתתבצעחסימהעלידיהמחשבכאשרקיימיםנתוניהחזר בשאילתא
 //4ולאקיימיםשדותהכנסהמריבית,ישלמלאקוד 2בשדה 273,בנוסףלשידורשדה
 .0/353/3במקרים מורכבים יש להתייעץ עם המחלקה לפיתוח מקצועי בחטיבת שומה
וביקורתברשותהמיסים .

ג.שדה  - 522קוד 2
החלפתפטורמריביתלפטורהכנסהמדמישכירותמסוימים(סעיף3ד'לפקודה) :
במקריםבהםמגיעלנישוםגםפטורמריביתלפיס' 02/לפקודהוגםפטורלפיסעיף3ד'
לאניתןלשלבביןשניהפטוריםאלאלבחורבאחדמהם .
אם נבחר הפטור לפי סעיף 3ד' ,יש לשדר את ההכנסות מריבית במלואן
(שדות)/485/415021כוללניכויהמסבמקור.כדישלאתינתןכפלהטבהישלמלאקוד3
בשדה.273בדרךזולאיחושבפטורלפיסעיף02/.ישלחשבאתהפטורהמגיעלפיסעיף
3ד'לפקודהבאופןידניעפ"יהרשוםבנספחב'לטופסהדו"חהשנתיליחידולרשוםבשדות
הכנסהמדמישכירותאתהסכוםלאחרהפטורהמגיע. 
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 2./5שדה  – 5851582ניכוי של השקעה מזכה במניות "חברת מטרה"
ביום  15052/00פורסם חוק המדיניות הכלכלית לשנים  2/00ו - 2/02(תיקוני חקיקה),
התשע"א 2/00-(להלן :"חוק המדיניות") .במסגרת פרק ז' לחוק המדיניות נקבעו הטבות
לעידודהשקעותבתעשיותעתירותידע,כהוראותשעה(סעיפים03-22בחוק) .
סעיף2/בחוקהמדיניותדןבהתרתהשקעהמזכהשליחיד'במניותחברתמטרה'כהוצאה. 
השקעות בחברות ישראליות עתירות מחקר ופיתוח המצויות בשלב הראשוני של פעילות
המחקר והפיתוח (שלב הסיד) נושאות סיכון גבוה מאד למשקיע ובמקרים רבים אף יורדות
לטמיון.חברותכאלהמתקשותלגייסמשקיעים,ביןהשארבעקבותמשברהאשראיהעולמי,
ומתקשותגםבהשגתמקורותמימוןחלופיים.במטרהלהגדילאתהיקףההשקעותבחברות
אלה,מוצעלתמרץאתבעליההוןהמשקיעיםבהןבדרךשלהתרתסכוםההשקעהכהוצאה
בידםובכךלהוזילאתעלויותההשקעה. 
סעיף2/ קובעכיסכוםהשקעהמזכהשליחידבמניותחברתמטרה,עדלסכוםהשקעהמרבי
(תקרהמצטברתבסך /מיליוןש"ח),יותרלוכניכוימכללהכנסתובשנתהמסבמשךתקופת
ההטבה,ובלבדשהתקיימוכלהתנאיםהבאים :
א .סכוםההשקעהשולםבתקופהשבין05052/00ועד .3050252/0/
ב .היחידהחזיקבמניותחברתהמטרה,שהוקצולובתמורהלהשקעתוהמזכה,במשךכלתקופת
ההטבה."תקופת ההטבה"-שלוש שנותמסהחלבשנתהמסשבהסכוםההשקעההמזכה
שולםלחברתהמטרה .
ג .איןבהשקעההאמורהובאופןניכויההוצאהבגינהמשוםהימנעותממסאוהפחתתמסבלתי
נאותות .
סעיף  2/מאפשר לנכות את סכום ההשקעה במניות המזכות במשך תקופת ההטבה .בהתאם
לעמדתרשותהמיסים,המשקיעיוכללנכותאתההוצאהבשלההשקעהבמניותהמזכותעלפני
שנותהמסשבתקופתההטבה,לפיבחירתוובכפוףליתרהתנאיםהמפורטיםבסעיף.ההטבהעל
פיהסעיףניתנתאךורקבמשךתקופתההטבה,כלומר,למשקיעישאפשרותלנצלאתההטבה
במהלךשלוששנותההטבה,ולאמעברלכך.המשקיעלאיוכללתבועהפסדהנובעמניכויכאמור,
בסיוםתקופתההטבה .
עוד יצוין כי המשקיע יכול להשקיע בחברות מטרה נוספות ,עד לסכום התקרה לגבי כל אחת
מהן .
הניכויייוחסלמשקיע5הבלבדללאאפשרותלהעברתולבת5בןהזוג .
20

פירוט נרחב והסברים ליישום הוראות סעיף  2/בחוק המדיניות מפורטים בחוזר מס הכנסה
 .0252/00
בשדה  585יש לרשום את הסכום שהשקיע היחיד במניות חברת מטרה ,כשהסכום מוגבל עד
לתקרההמותרתליחידבניכויבהתאםלהוראותסעיף2/כאמור. 

יישום הוראות סעיף  2/מחייב היערכות תפעולית מיוחדת ,הן מבחינת המשקיע ,הן מבחינת
חברת המטרה והן מבחינת רשות המיסים .זאת מכיוון שנדרש קשר רצוף ותיאום בין היחיד
המשקיעלביןחברתהמטרהלשםבירורהתקיימותההגדרותשנקבעובחוקעלידיהמשקיעועל
ידי חברת המטרה .לאור האמור ,בקרוב ייקבעו טפסי דיווח אשר יכללו טופס המפרט את
השקעותיו המזכות של המשקיע ושל "קרובו" בחברת מטרה ,טופס המפרט את ההשקעות
המזכותוההקצאותשבוצעובחברתהמטרהבשנתהמסוטופסהמפרטאתייחוסהוצאותהמו"פ
שלחברתהמטרהלהשקעתוהמזכהשלהמשקיע. 

 .2ניתוב דוחות לחברות לשנת המס  52//ודגשים נוספים
 2./שידור דוחות מלכ"רים
מבדיקותשנערכונוכחנושבשידור דוחותמלכ"ריםאיןהקפדהעלדיווחעלמחזורבמקרים
בהםקייםמחזורעסקי.הינכםמתבקשיםלהקפידעלשידורשדהמחזורבמידהשקיים .
 2.5תיקון  18לחוק לעידוד השקעות הון 

בתיקון18לחוקנוסףמסלולהטבותבמסשל"מפעלמועדף".
חברהשחלעליהמסלולהטבותהמסשקדםלתיקון18לחוק("מפעלמוטב")רשאיתלהמשיך
וליהנותמהטבותהמסלהן זכאי"מפעלמוטב" עד לתוםתקופתההטבות.לחילופין,יכולה
החברהלהודיעעלגביטופס 3/8(חדש)כיהיאמוותרתעלכלההטבותלהןהייתהזכאית
בהתאם למסלולי ההטבות טרם תיקון  18ומבקשת לעבור למסלול הטבות המס החל על
"מפעלמועדף".טופס3/8יומצאבשניהעתקים:אחד,למשרדהשומהבומתנהלהתיקוהשני
לנציבותמסהכנסה-מחלקתחוקיעידוד. 
מועד הגשת הטופס ,במקרה המפורט לעיל ,נקבע בהוראות המעבר לתיקון  18כלא יאוחר
מהמועדהקבועלהגשתהדוחהשנתילפיהוראותסעיפים030ו-032לפקודה(כלומרעדליום
 305/מבלי להתחשב באורכות)  ,והבקשה תחול לגבי שנת המס שלאחר שנת המס שלגביה
הוגשהדוחואילך,בלאזכותחזרהממנה.דוגמה:חברההמבקשתלוותרעלכלהטבותהמס
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להן היא זכאית בגין מפעלה המוטב וליהנות מהטבות המס החלות על "מפעל מועדף" החל
משנתהמס,2/02חייבתלהגישאתטופס 3/8לאיאוחרמהמועדלהגשתהדוחלשנתהמס
,2/00כלומרלאיאוחרמיום.305/52/02 

חברהשנהנתהמהטבותבהתאםלהוראותהחוקוהייתה,ביןהיתר,בעלת מפעל מאושר לפי
סימן א' לפרק שביעי לחוק (מסלול מענקים) ,המבקשת לוותר על כל ההטבות להן היא
זכאיתבהתאםלמסלוליההטבותעפ"יהדיןשקדםלתיקון 18בחוקוליהנותמהטבותהמס
החלותעל"מפעלמועדף",הייתהחייבתלהגישאתהבקשהכאמורעלגביטופס3/8עדליום
3/5152/00,ובמקרהזההבקשהחלהלגבישנתהמס2/00ואילך,בלאזכותחזרהממנה. 
במידהוהחברהכאמורלאהגישהאתהבקשהעדליום,3/5152/00תחולעליה"תקופתצינון"
במהלכהלאתוכללעבורוליהנותמהטבותהמסשנקבעובתיקון 18לגבי"מפעלמועדף".עד
תום תקופת הצינון יחולו עליה הוראות החוק כנוסחו לפני תיקון  ,18והיא תמשיך ליהנות
מההטבות עפ"י מסלולי ההטבות שחלו עליה טרם תיקון  .18בתום תקופת הצינון ,תהא
רשאיתהחברה לבחורכיימשיכולחוללגביהמסלולי ההטבותשהיולהטרםתיקון 18(עד
לתום תקופת ההטבות שלהם) ,או שתוכל לוותר עליהם ולבקש על גבי טופס  3/8לעבור
וליהנותמהטבותהמסהחלותעלמפעלמועדף,בלאזכותחזרה. 
"תקופתהצינון"נקבעהכדלהלן:לגבימפעלשנכללבתוכניתשאושרהלפנייום 05752///-
שלוש שנים מיום תחילת שנת ההפעלה של התוכנית ,ולגבי מפעל שנכלל בתוכנית שאושרה
לאחרהמועדהאמור-חמששניםמיוםתחילתשנתההפעלהשלהתוכנית .

טופס 92/א :הודעה שנתית למפעל מועדף שהוא מפעל תעשייתי בדבר קיום הוראות סעיף
/8א לחוק .טופסחדש(דומהלטופס)3/0,בומצהירההחברהעלעמידתהבתנאיהחוקבשנת
המסבההיאדורשתהטבותמסכמפעלמועדף.
מערכת מיכון טפסי השקעות במפעל מוטב1מועדף :למערכת הקיימת בשע"מ למיכון טפסי
 3//ו 3/0-נוספההאפשרותלמיכוןטפסי 3/8ו -3/0א.הכניסהלמערכתדרךהמסךהראשי
של שע"מ-נט ,יש ללחוץ על אייקון מס הכנסה המופיע בצידו הימני של המסך ולבחור
באפשרות של השקעות במפעל מוטב5מועדף .על המשדר לשדר למחשב את המידע העיקרי
מהטפסים.הדרכהמפורטתנמצאתבמערכתבשאילתת"עזרה" .
טפסים שאינם חתומים כנדרש לא ישודרו.
שדות חדשים בדוח השנתי (:)/5/2
 -229הכנסהממפעלמועדףבשיעורשל0/%אזורפיתוחא .
 -222הכנסהממפעלמועדףבשיעורשל0/%אזוראחר .
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 -218דיבידנדפטורמרווחימפעלמועדףאומרווחימפעלמוטב5מאושרבהתאםלתיקון.18
(סכוםהדיבידנדשיירשםבשדהזההינוחלקמהדיבידנדהפטורהרשוםבשדה.)2/3
 -/29מתוךסה"כהדיבידנד:דיבידנדשחולקממפעלמועדף .
 /25קוד  - 2לשדה0/2לשימושהמשדרנוסףקוד7"נתבעוהטבותכמפעלמועדף" .

במסגרת תקצור ושידור השומה יש לסווג חברה שהינה מפעל מועדף בשדה  0/2קוד 7
ובמקבילבשדה/08(סוגחברה)בקוד-2מפעלמאושר5מוטב5מועדף .
חברהבהישודרסכוםכלשהובשדה/33ו5אובשדה/7/תדרשלשדרשדות0/2ו-/08כאמור
לעיל .
כתנאי לשידורשומהבהנתבעוהטבותממפעלמועדף המערכתחייבתלזהותאת קיומושל
טופס3/0אובמידתהצורךטופס3/8במערכתלמיכוןטפסים .
טופסי 3/8שהוגשולנציבותלמחלקתחוקיעידודבחטיבההמקצועית,יוזנובאופומרוכזעל
ידיהנציבות .

 2.2חברת משלח יד זרה

חברתמשלחידזרה(חמי"ז)כהגדרתהבסעיף()/(/ה)לפקודהחייבתבהגשתדוחבישראלוזאת
מכוחסעיף(030א)(.)/רישוםהחברהייעשהבמסגרתמרשם"ישויותללאמרשם" במרשמימס
הכנסה ,אם לא חייבת ברישום ברשם החברות .בנוסף ,יוגש דוח על ידי בעל השליטה בחמי"ז
כאמורבסעיף030(/ג)לפקודה .
טופס  ,0//"הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ" ,עודכן .הטופס כולל פרטים לגבי
זכויותשלתושבישראלבחברבניאדםתושבחוץ.בעקבותהשינוייםבטופסישלהצהיר בנוסף
להצהרותהקיימות,ביחסלנושאיםהבאים :
האם רוב ההכנסות של חבר בני האדם הינן הכנסות פסיביות ,האם רוב ההכנסות של החברה
נובעותמעיסוקבמשלחידמיוחדכהגדרתובצומ"ה(קביעתמשלחידמיוחד)וכןהאםביןנושאי
משרהאוחברידירקטוריוןנמניםתושביישראל .
 2.2מקדמות בשל הוצאות עודפות
החלמשנתמס2/0/הוסףשדה022לשימושהמשדרלצורךדיווחעלהגשתטופס.0224
 בנספחזהיצהירבעלתפקידבחברבניאדםלגביומוגשהדוחאתגובההמקדמותבגין
הוצאותעודפותששולמועלידוואשרטרםקוזזומהמס .
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בהצהרהיכללונתוניםעלהמקדמותכאמורששולמוושקוזזובכלשנתמסבנפרד,לגבי
שתיתקופות :

הראשונה עד תום שנת המס  0338והשניה החל משנת מס  0333(תחולת תיקון 008
לפקודה) .
איהגשתהצהרהזואואימילויהנתוניםבסעיפיםשבנספח,מהווההצהרהשאיןלחבר
בניהאדםמקדמותבשלהוצאותעודפותששולמועלידווטרםקוזזומהמסעדלתאריך
.30.02.2/0/ 
לשדה022שניערכים:-0כן(הוגשטופס)0224,-2לא(הוגשטופס .)0224
שידורמקדמותבשלהוצאותעודפותמשניםקודמות(שדות 003ו5או)/03יתאפשררק
אםשודרשדה022עםקוד .0

 .2ניתוב שלב א' של הדוח

שאילתא  - INTVכלי עזר לניתוב שלב א'.

2./


2././נתוניהעזרהדרושיםלניתובמוצגיםבשאילתאINTV . 




2./.5הנתוניםבשאילתאחולקולשלושקבוצות,כדילהקלעלהמשתמשים :
 נתוניםקבועים-נתוניםהמופיעיםלגביכלהנישומים .

 נתוניםמשתנים-נתוניםהמופיעיםרקכאשרישמידעספציפילגביהנישום .

פרטיאיתורוזיהוי 












 במקריםבהםקייםמידעמפורטנוסף,שלאניתןלהציגובמסךהראשימחוסרמקום,
ניתןלקבלאתהמידעבאמצעות"חלון" .
במסךהנתוניםהמשתניםנכלליםביןהיתר: 
 .0ההכנסהמריביתמחיסכוןופיקדונותוההחזרבמקריםבהםהיהוההחזרבמסלול
האוטומטי,לחשבוןהבנק .
 2.נתוניפיצוינזקימלחמה.ישלבדוקהנתוניםהעדכנייםבסמוךלשידורהדוח .
 .3פרטיםעלנכהאועיוורלפיסעיף)/(3מתוךהדיווחבשאילתא .IS95
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 2.5הנחיות כלליות לניתוב שלב א'

 2.5./סדר עדיפויות בניתוב ובשידור

יש לתת עדיפות מבחינת לוח הזמנים ,לניתוב דוחות ששודרו על-ידי מייצגים ולניתוב
ושידורדוחותעםהחזרימס(שסומנועםמדבקותאדומות)ולדוחותשלנישומיםחייבי
הגשתדוחשהגישובקשהלקבלתמענקמסהכנסהשלילי(שסומנועלגביהתיקון) .

 2.5.5עדכון פרטים

בשלב ראשון יש לוודא שבמקרה הצורך נעשו השינויים הדרושים במחלקת רשת
ומודיעיןבפרטיםכגון:סוגתיק,סמלענף,חוליה,כתובת,מצבמשפחתיוכו' .
לשם כך ,יש להשוות בין הפרטים הנ"ל כפי שדווחו ע"י הנישום ,לפרטים המופיעים
במסךפרטיאיתורוזיהויבשאילתאINTVולעדכנםבהתאם .

 2.5.2מצב משפחתי פרוד1ה

נישום המצהיר בדוח כי הוא פרוד נדרש לצרף לדוח טופס  777/(המחודש) :"הצהרה
בדברנשואיםהחייםבנפרד".לטופסזהישלצרףתצהירבפניעו"דאומסמךמביתהדין
או מבית המשפט על הגשת תביעה לגירושין5קבלת מזונות וכיוצ"ב .בכל מקרה פקיד
השומהצריךלהשתכנעבדברהיות"בניהזוג"פרודים .

במקריםבהםאחדמבניהזוגאינוחתוםעלהטופס,ישלשלוחטופסנוסףלבןהזוגשלא
חתםכדישימלאאותוויחזירולמשרדהשומה .
אם אחד מבני הזוג אינו מסכים לחתום על הטופס ובן הזוג האחר עומד על כך שהם
פרודים,וחלפו 20יוםמבלישמתקבלתתגובהממנו,ובניהזוגעוניםלמבחניםשנקבעו,
יש לראות בהם כ"פרודים" .מקרים אחרים יש להעביר להחלטת הלשכה המשפטית
בצירוףכלהמסמכיםהקשורים .

 כאשר הומצא הטופס חתום וממולא כנדרש בצירוף כל המסמכים הדרושים ,יש
להעבירולמחלקתרשתומודיעיןבמשרדלצורךעדכונובשאילתא.ITIKרקכאשרעודכן
במחשבהמצבהמשפחתי(פרוד5ה)בשנתהמס,איןצורךבדרישהלדיווחיהכנסותבן5בת
הזוגבעתעריכתהשומהוכןאיןלתתנקודתזיכויבשלבן5בתהזוג. 
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אםבעברהגישהנישוםטופס777/שפרטיועודכנובשאילתא,ITIKאיןלדרושמהנישום
טופסנוסף .



 2.5.2שלמות ותקינות 





כל הדוחות יעברו בדיקה מקיפה שתתייחס לתקינותם ושלמותם ,ובכלל זה יש לבדוק
קיומםשלכלהצרופותלדוחוחתימתבןהזוגהרשום(ובןזוגובמידתהצורך),בחברות
חתימתמנהלהחברה,והמסייע. 




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

במקריםבהםישתיקוניםבשדהמסויםאיןלבצעאתהתיקוןעלדוחהנישום,ישלמלא
שדהחדשבשדותלשימושהמשרדעםהסכוםהמעודכןולסמנובעטהדגשה .

 2.5.2מסמכים חסרים 

 מערכת ממוחשבת לליקויים ומסמכים חסרים נבנתה בשומה בתיקי חברות ,עצמאים
ושכירים .

במקריםשלחוסרמסמכים,כגון:הגשתהדוחללאטופסי,0/1מילויהדוחונספחיועל
גביטפסיםשאינםמתאימיםלסוגהנישום או לשנת המסאוגילויליקוייםבדוח שלא
ניתן לתקנם בשומה עצמית ,יש לדרוש מהנישום או ממייצגו תיקון הדוח והמצאת
המסמכיםהחסריםבאמצעותהמערכת. 


אםהמסמכיםלאיומצאותוך 07יום,ישלשדראתהדוחעםסעיףשומה""//וקוד
הנמקה .4/
במקריםבהםהמסמכיםהומצאוישלבטלאתההנמקההמעכבת .

במקרים בהם חסרים מסמכים מהותיים כגון מאזן ,דוח רווח והפסד ,דוח תיאום
אינפלציוני,דוחהתאמה,דוחכספישלחברהללאחוותדעתרואהחשבוןוכו',תשודר
הנמקה  .44אם תוך  07יום לא יומצאו מסמכים ,יש לבטל שידור הדוח עפ"י החלטת
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הרכזישלבטלשידורדוחבאמצעותשאילתא,ISIFוכןאישורהגשתדוחבהתאםלאמור
בסעיף030(ו)לפקודה .



 2.5.1טופסי הדוח השנתי ליחיד 


בהתאםלאמורבסעיף2.0לעיל,נדרשיםבהגשתדוחמקווןיחידיםהחייביםבהגשתדוח
שנתיולהםהכנסהמעסק,משלחידאומשכורת .
שודרהדוחבאמצעותהאינטרנט,טופס03/0שיוגשלמשרדהינוהפלטמהמחשבבנושא
ברקודוכותרת"שודרבאינטרנט" .
טופס  03/0 שאינו מופק באינטרנט מיועד לנישום שאינו חייב בדוח מקוון ולנישום
שמגישדוחמקווןאשרשודרלמחשבשע"מבאמצעותהמייצג. 

נישוםשאינוחייבבהגשתדוחאונישוםשחייבבהגשתדוח,ובלבדשאינובעל
הכנסהמעסק,אינובעלשליטהולאהיהלורווחהוןשאינומני"עסחיריםאושבחחייב
בשנתהמס,רשאילהגישדוחעלגביטופס ./03/

דוח שנתי לנאמן בנאמנות יוגש בטופס  ,0324אא"כ מדובר ביוצר לפי סעיף 4/ז(ח)
לפקודהאונהנהלפיסעיף4/ז(ז)לפקודה .

הוראותהניתובוהשידורחלותעלשניהטפסים .

טופסי  /03/המ וגשים כבקשות להחזרי מס ,יטופלו בהתאם לנוהלי הטיפול   בבקשות
להחזרמסשפורסמובהו"ב352///סעיף .3



 2.5.5דוחות לשנים קודמות 
טופסי הדוח השנתי עוברים שינויים ותיקונים מדי שנה בהתאם לשינויים בחקיקה
ובפרשנות.כאשרישנהפניהלמודיעין5רשתאולחוליהלקבלתטפסיםלהגשתדוחות
לשניםקודמות,ישלהקפידלציידאתהפונהבטופסהמתאיםלשנהבגינהמוגשהדוח .




 2.5.8ליקויים בדוחות של נישומים מיוצגים 




דוחותשלנישומיםמיוצגיםשאינםמלאיםולאצורפואליהםכלהמסמכיםהדרושים,
יוצאומהסדרהארכותהמרוכזותשלמיצגם .
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מקרים חריגים יש להפנות בכתב לסמנכ"ל בכיר לשומה וביקורת באמצעות פקיד
השומה. 



 2.5.9דוחות המופקים ע"י תוכנת מחשב 






דוחות לשנת המס  2/00שהופקו ע"י תוכנות המחשב שלהלן ,ניתנים להגשה במקום
טופסיהדוחהשנתיהמקוריים :
















א."חיסולית"שלחברתט.מ.ל .
ב."רמניהול"שלחברתלירם .
ג."ארז"תוכנותעסקיותבע"מ . 
ד."גל-שי"שלחברתא.פ.א.ש .
במקריםבהםהוגשהדוחעלגביטופסשהופקעלפיתוכנתמחשבשאינהמצוינתלעיל
(משמע הטופס לא אושר ע"י רשות המיסים) ,יש לראות בדוח כסתמי ולשדרו בסעיף
שומה""//עםקודהנמקה .44





2.5./2 אישורים מקוריים 


מודגש בזאת כי ניכויים או זיכויים עבור  תשלומים  לביטוח  חיים , ביטוח קצבת
שאירים ,קופת גמל ,קרן השתלמות לעצמאים ,הוצאות החזקת בן משפחה במוסד,
וכדומה יוכרו בשלב הדוח רק על סמך אישורים מקוריים או העתקים עם חתימה
וחותמתמקוריים.זיכויתרומותיותרעלסמךאישוריםמקורייםבלבד .
אישורמקוריייחשבגםהעתקעםאישור"נאמן למקור",לפיהנחייתהיועץהמשפטי
מיום .1585/3





2.5.//זיכויים עבור תרומות 




כאשרנתבעיםזיכוייםעבורתרומותבסכומיםמהותיים,ישלבדוקאםלמוסדהציבורי,
מקבלהתרומה,ישאישורבתוקףבשנתהמסלגביהנתבעהזיכוי. 
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הבדיקה תיעשה בשאילתא  //2תת שאילתא  0/4לפי מס' תיק מס הכנסה של המוסד
הציבורי,שבהניתןלראותאםקייםאישורולאיזותקופההאישורניתן .
זיכוי תרומה יותר על סמך אישורים מקוריים בלבד ,אולם אם נתבע זיכוי תרומות על
סמך אישורים מקוריים בשלב תיאום המס שבוצע בפקיד השומה ,אין לדרוש שוב
המצאתמסמכים,אלאלהסתמךעלתיאוםהמס .

אם סה"כ התרומות עוברות את התקרה לזיכוי ,הסכום שלא נוצל עובר לשלוש שנות
המסהבאות,בהתאםלסעיף71לפקודה .

קיימיםמקריםשיששינוי בהכנסה החייבת(אם עקב שומהאועקבתיקוןדוח)וזיכוי
התרומות נוצל עקב הגדלת ההכנסה החייבת .במקביל עודף התרומות לפני השינוי
בהכנסהעברלשניםהבאות .
במקרהזהישלתקןאתהשדהבונרשםסכוםהתרומהבהתאם .
לעניין תרומות ראה הוראת ביצוע  352//0–נוהל בדיקות וכללים לקביעת התרת זיכוי
תרומה .

 2.5./5אישור דוחות לאחר שומות  - 22סעיף שומה  /5

דוחותשנתקבלולאחרשנערכושומות /7יעברוניתובכמויתרהדוחות.גםבדוחותשל

תיקיםמסוג 3.1ו - 0.3בשנההאחרונההחייבתבהגשה,שנתקבלולאחר /7ישלערוך
ניתוב .
מייצגאינויכוללשדרבאמצעותשע"מדוחשנתילאחרשומה./7הדרךהיחידהלשדר
דוחשנתיהחייבבהגשהבאופןמקווןהיאלשדרבאמצעותהאינטרנט .






 2.5./2הפעלת סנקציות בגין ליקוי בניהול ספרים 


 בעתהטיפולבדוחהמוגשלשנהבהקייםקודאירישוםתקבול,אואיניהולפנקסים
(קודיניהולספרים:,01או,)4ישלהפעילבמסגרתשידורהדוחאת 
 הסנקציותהמוטלותמכוחהפקודהוההוראותהממשיכותלחוקהתיאומים.אםניתן,
רצוילעשותזאתכברבשלבשידורהדוח,בתיאוםעםרכזהחוליה .
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 2.2העברת הדוחות לניתוב שלב ב' 

 על נתב שלב א' להפנות את תשומת ליבו של נתב שלב ב' לבעיות ,מקרים חריגים ,  הנמקות
מיוחדות,החזרימס,ליקוייםבניהולספריםוכןלמקריםהמצריכיםטיפולמיוחדאובמקרה
שמופיעההודעהבשאילתאINTVשישלבצעניתובשלבב. 
לדוגמא:כאשרדוחשלשנהקודמתלאנותבתופיעהערה(במסךנתוניםקבועים). 

יש להקפיד על שידור נכון של הכנסה פטורה לפי סעיף  )/(3שהופחתה ושל ההפסדים שקוזזו
מהכנסותמעסק5משלחידבלבד,וזאתעלמנתלחשבאתגובההמענקהמגיעמחוקמסהכנסה
שלילי .
 .1הוראות כלליות והערות

 1./שידור הנתונים



ישלתתתשומתלבמרובהוהקפדהיתרהלשידורנכון שלהנתוניםמדוחותהנישומיםוזאתעל
מנת למנוע את הצורך בתיקונים בתחומים אחרים כגון :קביעת מקדמות ,קנסות ,חיובי מס
והחזרימסלאנכונים .




חובה לשדר גם נתונים שאינם משמשים בחישוב המס כגון :רווח גולמי ,הפסדים,
הכנסות5רווחיםפטורים,חשבוןבנקומחזורללאמע"מ .




חובהלשדרהשדותהחדשיםבחלקז'לטופס .03/0



 1.5עריכת תיקונים בשומה עצמית ()22



ככלל ,אין לערוך תיקונים בשומה העצמית כגון :החלפת שדות בין בני הזוג שלא עפ"י הוראות
סעיף 12ב לפמ"ה ,הוספת הכנסות משכר על סמך הנתונים משאילתא .225

יוצאידופןלכללזההםהמקריםהבאים :
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 .0המקריםהמפורטיםבסעיף(07/א)()3לפקודה,שבהםרשאיפקידהשומהתוךששהחודשים
מיוםקבלתהדוחלתקןאתהשומהויוסיפולראותהכשומהעצמית .
במקריםאלהישלשדראתהדוחעםסמלהנמקה :/1

א .תיקוןטעותחשבוןשנפלהבדוח .

ב .יישוםהוראותכלדיןהחלותעלהנישוםבהיותוחייבבניהולפנקסיחשבונותלשנתמס
פלונית ,או לחלק ממנה ולא ניהלם או שניהלם רק בחלק מהתקופה שבה היה חייב
לנהלם,אולאביססאתהדוחשלועלפנקסיהחשבונות .

ג .יישוםהוראותכלדיןהחלותעלהנישוםלאחרשנקבעבקביעהסופיתכיפנקסיואינם
קבילים.לענייןזה,"קביעהסופית"קביעהשאיןעודעליהזכותערראוערעור .

 .2במקרים שבהם צוין במפורש בהוראות כי מסמכים מסוימים מהווים תנאי לקבלת הטבה
מסוימתוהמסמכיםלאצורפו,לאתינתןההטבהשדרשהנישוםבשומההעצמית.(לדוגמא:
זיכוי עבור נטולי יכולת ,ניכוי במקור ,תשלומים לקופ"ג ,תרומות ,אישור תושבות ,אישור
ביצועהתכניתממרכזההשקעותמפעלמוטבוכד') .

 1.2אי התאמה בין נתוני מרשמי מס הכנסה להצהרת הנישום

אםבמרשמימסהכנסהקיימיםנתוניםשוניםמאלההמוצהריםע"יהנישום,ישלבררעימואת
הסיבות לחוסר ההתאמה (לדוגמא :מספר ילדים ,מקום עבודה נוסף הכנסות ריבית ,פיצויי
מלחמה וכד') ולנהל מעקב אחר התשובות .לאחר קבלת התשובות יש לתקן את הדוחות
במקריםהמתאימים .

1.2

סעיף שומה  - /5השגה על שומה בהעדר דוח ()22


דוחהמוגשלאחרשיצאהשומה,/7מהווההשגהעלשומהזו.בעתשידורדוחשהוגש,כאשר
במרשמישע"מקיימתשומה,/7ישלשדרקוד04בשדה"סעיףהשומה" .



השומה ששודרה היא "שומה בהמתנה" .כל עוד לא תאושר השומה בניתוב שלב ב' באמצעות
שאילתא  ,ISHRלא תישלח כל הודעה לנישום ולא יעודכנו נתוני השומה  במערכים אחרים
(חיובהמס,מקדמות,קנסותוכו') .
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שומהבהמתנהבסעיףשומה,04שלאהייתהלגביההתייחסותבשאילתא ISHR(אישוראואי
אישור),תאושרבאופןאוטומטי1/יוםלאחרשידורה .


 1.2הטיפול בבקשות להחזרי מס (תיקי שכירים )9./



בטיפולבבקשותלהחזרימסבסוגתיק,3.0ישלפעולעפ"יהוראתביצוע352//3סעיף.3 
הקליטהוהטיפולשלהבקשותיעשהככללבהתאםלמועדהגשתהבקשה,כלומרדוח שהוגש
ראשון יטופל ראשון.קיימיםמקריםחריגיםכגוןבעיותבריאות,מצבסוציאלימיוחדוסיבות
אחרותשעלפישיקולדעתושלפקידהשומהישמקוםלזרזאתהטיפולבבקשה.במקרהשכזה
ישלרשוםבהערותלטופסהדוחאתהסיבההמיוחדתלזרוזהטיפול .
בסוגתיקזהניתןלשדרנספחירווחהוןמני"עסחירים(סמלעסקה)1/ועסקאותשבח(סמל
עסקה .)//
יודגש ,כי בעת שמוגשים דוחות החזר למספר שנות מס וטרם נפתח השידור לשנת המס
האחרונה,איןלעכבשידורהדוחות.כלומר,ישלשדרבהתאםלכלליםאתהדוחותלשנותהמס
הפתוחותלשידור .





דרישתדוחותלשניםשבהןלאהוגשדוחבתיקי 3.0


ישנםמקריםבהםפקידהשומהדורשדוחותלשנותמסחסרותלאחרקבלתדוחותהחזרמס
בתיקיהחזר(תיקי:)3.0פקידהשומהישקולדרישתדוחותבמקריםבהםלאנעשהתיאוםמס
אושברורכילאנעשהתיאוםמסנכון,כאשרפערהמסלכאורההואלפחות/,///₪לשנה.


 .5דגשים בשידור דוחות יחידים וחברות:


 5./מספר תיק
ישלשדראתהדוחלפימספרהתיק .

עקבשינויבןהזוגהרשוםלאמשתנהמספרתיקהנישום .מספר התיק הוא מספר קבוע מאז


פתיחתוואינומשתנהעקבשינויבןהזוגהרשום. 


בעמוד מס'  0 של הדוח רושם הנישום את מספר התיק ומתחתיו את מספרי הזהות ופרטים
מזהיםשלשניבניהזוג .
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עלגביהמדבקותשנשלחולנישומיםמופיעיםמספרהתיק,מספריתעודותהזהותשלשניבני

הזוגופרטים נוספים  ."בןהזוג הרשום"המופיעעלגבי המדבקההואבהתאםלנתוןשהופיע
במרשמישע"מבמועדהפקתהמדבקה .
 
בשאילתאISUM,מספרזהותשל"בןהזוגהרשום"מופיעבכותרתמצדשמאלוכןמופיעציון
של "בן זוג הרשום" ע"י ציון "רשום>" ליד תאריך הלידה של הבעל או האישה ,לפי העניין
(בהתאםלנתוניםהקיימיםבמחשב) .

 5.5קליטת תאריך הגשת הדוח
בעתשידורהדוחיישתלתאריךהגשתהדוחשנקלטבשאילתות.0321 

ניתןלעדכןתאריךהגשהרקבשומותבסעיפים,///0ו- .04

 5.2תיקון דוח אחרי שידור  -שדה /52
בשידורדוחשלאבפעםהראשונה,חובהלשדרבשדהזה: 

קוד  - /התיקוןבוצעביוזמתהנישום.לדוגמא:הוגשומסמכיםנוספים,גםאםהדבר 

נעשהעלפיבקשתהמשרד .
 
קוד  - 5התיקוןבוצעביוזמתהמשרד.לדוגמא:תיקוןטעותבשידור,גםאםהדבר 
 
 נעשהעלפיבקשתהנישום .
אם תיקון הדוח נעשה כתוצאה מקבלת החזר מיסי חוץ ייחשב הדבר כתיקון שבוצע ביוזמת
הנישום(קוד.)0
בהודעת השומה הנשלחת לנישום יצוין מי יזם את התיקון.


 5.2סוג חישוב





קוד0-חישובנפרד,אוקוד1ל"נישום"בחברהמשפחתית .
קוד2-חישובמאוחד,אוקוד4ל"נישום"בחברהמשפחתית .
קוד3-תושבחוץ,אוקוד8ל"נישום"בחברהמשפחתית .
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בשלבשידורהדוחסוגהחישובשישודריהיהבהתאםלהצהרתהנישוםבחלקא'של 
הדוח .




במקרה  שישודרקודחישובנפרדובחישובמאוחדהחיובבמסנמוךיותר,ייערךחישובמאוחד
באופןאוטומטי,למעטמקריםבהםנדרשחישובנפרדשדה220(לפיסעיף11ה) .

בשידורשומהליחידאשרמספרהזיהויהואבעלקידומת""11 -נישוםשאיןלותעודתזיהוי
ישראלית,ישלשדרסוגחישובשלתושבחוץ(קוד3או .)8


אם הנישום עונה להגדרת "תושב ישראל" עפ"י פקודת מס הכנסה ,על אף היותו בעל מספר
מזהה כאמור ( ,)11יש לשדר סוג חישוב של תושב ישראל ובנוסף לשדר קוד  0בשדה .038
לתשומתלבכם,במקרהבולתושבחוץנפתחתיקעפ"ימספרזהותישראליישלשדרקוד3בסוג
חישוב .

 5.2סמלי הנמקות לעיכוב החזרי מס והודעות לנישום




 5.2./שידור הנמקה 52 
עיכובהחזרמסבגיןאיביסוסהדוחעלמסמכיםנאותים .



5.2.5שידור הנמקה  55

 עיכובהחזרמסעקבהגשתדוחסתמי(.)44 
עיכובהחזרמסבמקריםבהםהוגשהדוח .



 5.2.2שידור הנמקה 8/

 הנמקההמעכבתשחרורהחזרימסבעקבותאיהגשתדוחותשנתיים .


 5.2.2שידור הנמקה 22 

 הנמקההמעכבתשחרורהחזרימסבעקבותאיהגשתדוחותאחרים .
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 5.2.2עיכוב אוטומטי של החזרי מס בעקבות אי הגשת הצהרת הון :
החזר מס של נישום שלא הגיש הצהרת הון ,וחלף המועד להגשתה ,יעוכב באופן


אוטומטי.בהודעתהשומהתודפסהודעהמתאימה.הטיפולבמקריםאלהייעשהבמהלך
ניתוב שלב ב' .מקרים אלה יסומנו במערכת התל"מ בסיבת עיכוב  ,0/8עיכוב הניתן
להסרהבשאילתא771במערכתהתל"מ .

 5.1שידור פרטים על חשבון בנק  
ישלהקפידעלשידורפרטיחשבוןהבנקלהחזרכפישמולאוע"יהנישום.זאת,עלמנתשהפרטיםיהיו
מעודכנים במחשב ויתרות זכות יוחזרו לחשבון הבנק המעודכן .בעת עדכון  ראשוני ו5או בשינוי פרטי
חשבוןהבנק,ישלוודאשצורפהאסמכתאמתאימה .

בעתקליטתבקשהלהחזרמסבמחשבשע"מישלוודאכי :
א .לבקשהצורףהעתקהמחאהמחשבוןהבנקשלהנישום 
ב .שםהלקוחהזכאילהחזרתואםאתשםבעלהחשבוןשמולאבדוח .
ג .בשדות244ו-248שודרונתונימספרחשבוןהבנקהמתנהלעלשמושלהנישום(עלפינתוני

ההמחאה)הזכאילהחזרהמס.

 5.5סכום הליקויים שהנישום הסכים לתקנם -שדה 298
 במקרים בהם התגלו ליקויים בדוח שאינם נכנסים לגדר סעיף (07/א)( )3והנישום הסכים
לתקנם ,יש לבקש מהנישום או מיצגו את הסכמתו בכתב .במקרים שהתיקון נעשה בתיאום
טלפוני,ישלערוךתרשומתמהשיחהולתייקהבתיקהנישוםיחדעםהדוח .

 5.8סכום הליקויים שהנישום לא הסכים לתקנם  -שדה 292



יירשם סכום הליקויים שהתגלו בעת הניתוב עפ"י הפקודה וההוראות הממשיכות לחוק
התיאומים ,אשר אינם נכנסים לגדר סעיף (07/א)( ,)3ואשר הנישום לא הסכים לתקנם בשלב
השומההעצמית .


5.9

הארכת תקופת השומה
ניתןלהאריךאתתקופתעריכתהשומהבשלבא'ובשלבב'בשנהנוספתמעברלתקופההקבועה
בסעיפים07/ו-0/2לפקודה.הארכהכאמורטעונהאישורמנהלרשותהמיסים.
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לביצועהארכתהתקופהישלפנותלמחלקההמקצועית .
הארכתהתקופהמתבצעתבשאילתא.ISGA





 .8אחריות

פקידיהשומה,סגניהםורכזיהחוליותאחראיםלביצועהוראהזו .

בברכה
רשות המסים בישראל
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נספח מספר /
סכומים מעודכנים לשנת המס 52//

.0שווינקודתזיכויבשנתהמס2/00–2,//8ש"ח .

 .2שדה0/3-3/35הכנסותפטורותממסלפיסעיף )/(3
תקרתהפטורלהכנסהמיגיעהאישית:/43,1//₪ 
תקרתהפטורלהכנסהשאינהמיגיעהאישית:13,78/₪ 
תקרתהפטורלהכנסהמריבית(נזקיגוףבלבד):274,18/₪ 

אםעלתהההכנסהעלתקרתהפטורכאמור,ישלשדרהעודףבשדהההכנסההרלוונטי. 

 .3תקרותהכנסהפטורות 

א.תקרותפיצוייםפטוריםממסלפיסעיף4(3א)לשנתעבודהמזכה :

בעתפרישה:00,1//₪במקרהמוות:23,22/₪ 


אםעלהסךהמענקעלהסכוםהפטורשחושב,ישלשדרהעודףכדלקמן: 


 מענקפרישההחייבבמס(שנתקבלהשנה)בשדה.24252/8מענקיפרישהשנתקבלובגיןשנים
קודמותושניתןלגביהםאישורפריסהלפיסעיף(8ג)לפמ"הישודרובשדה.34253/8מענקמוות
החייבבמסבשדה ./10


ב .תקרתהסכוםהפטורמקצבהעפ"יסעיף3אהיא33,//8₪(המהווה3/%מתקרת
"הקצבההמזכה"בסך3/,88/ .)₪
תקרתהפטורלגביקצבההמשולמתשלאעפ"יחוקאוהסכםקיבוציהינה33,228 ,₪

או002ש"חלחודשכפולמספרחודשיהעבודה,הנמוךשבהם .


הפטורמגיעלמישהגיעל"גילפרישה"לפיסעיף3אלפקודה.אםשולמהקצבה 

לחלק מהשנה,ישלהתירפטורחלקיבהתאם .

אתהקצבההחייבתבמסישלשדרבשדה .24252/8


ג .תקרתהסכומיםהפטוריםעפ"יחוקמ"ה(פטורממסעלהכנסהמהשכרתדירת 
מגורים),התש"ן– :033/


ינואר-דצמבר7,43/₪לחודש .


אםההכנסהמשכרדירהעלתהעלסכוםהפטור(שפורטלעיל),הפטוריינתן 

להכנסהבגובה"התקרההמתואמת". 

אתיתרתההכנסהישלשדרבשדה.//3ראההנחיותמפורטותבהו"ב352/// 

עמוד .20


 .7שדה222-שכ"דחייבב-0/%מס,ללאהגבלתתקרה .
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 ./שכרמשמרותבתעשייה -
סכוםהזיכויהמרבי0/,12/₪לשנה 

ניתןזיכוירקעלאותוחלקמשכרהמשמרות,אשרלאחרצירופולמשכורתאינועולהעל 
020,2//₪לשנה .








 .1ניכויליחידשאינועמיתמוטב:
הכנסהמזכהשהיאהכנסתעבודהבלבד38,7//₪ 
033,2// ₪
הכנסהמזכהשאינההכנסתעבודה
7,32/₪ 
ניכוימרבי/%מהכנסהמזכהשהיאהכנסתעבודה
3,477 ₪
ניכוימרבי4%מהכנסהמזכהשאינההכנסתעבודה

ניכוילעמיתמוטב: 

0/,373 ₪
תשלוםלקופ"גלקצבהשלאיפחתמסך(01%מהשמ"ב)
0/,827₪ 
ניכוימרבי00%ברובדראשון
1,888 ₪
ניכוימרבי4%ברובדשני
3,331₪ 
ניכוימרבי7%נוסףברובדשני
 
 
 
סכוםהחיסכוןהמזעריללאהגבלהשל/%מההכנסה-סעיף7/א(ד) 0,32/₪ 

 .4תרומותלמוסדותציבורהמזכותבזיכוי -
72/₪ 
סכוםמזערי
7,3/0,///₪ 
 סכוםמרבי


 .8תקרתהכנסהחייבתלנטוליכולת- 
0/3,///₪לשנה 


 ליחיד
 
לזוג2//,///₪לשנה 

 .3תקרותהכנסהלהנחותבישובים :
פירוטהישוביםבחוברתדעזכויותיךאובלוחניכויים .

0/0,18/ ₪לשנה 
קודתקרה 0

224,17/ ₪לשנה 
קודתקרה 2()2/%,03%

0/0,18/₪לשנה 
קודתקרה /לאנשיכוחותהביטחון

בשאילתא,INIKמוצגיםסכומיםשלתקרותהכנסה,נקודותזיכויוסכומיםמתואמיםנוספים .
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נספח מספר 5

שדות שנוספו בדוח של יחיד 



2835282-ניכוישלהשקעהמזכהבמניות"חברתמטרה" .

 231523/-תאריךחזרהשלתושבחוזרמוטב 
 
 231523/-מספרחודשיםלתושבחוזרמוטב(לצורךנקודותזיכויולשימושהמשדר) 

שדות שבוטלו בדוח של יחיד 


-דיבידנדמחלוקתרר"לשנצברועד-30.02.2//2מסבשיעורשל02%(מצורףטופס .)8//
230

שדה שנוסף בדוח חברה

/33

/7/

/18

073

0/2



-הכנסהממפעלמועדףבשיעורשל0/%אזורפיתוחא .
-הכנסהממפעלמועדףבשיעורשל0/%אזורפיתוחאחר 
-דיבידנדפטורמרווחימפעלמועדףאומרווחיממפעלמוטב5מאושרבהתאםלתיקון 18
-מתוךסה"כהדיבידנד:דיבידנדשחולקממפעלמועדף .
-בשדה0/2נוסףקוד7-נתבעוהטבותכמפעלמועדף .

שדה שבוטל בדוח חברה
230



-מתוךסה"כהדיבידנד:דיבידנדשחולקהחייבבמסבשיעור .02%
שדות שנוספו ואינם קיימים בדוח

234-חובתהגשתטופס1000קוד-0ישלחמכתבבאמצעותמערכתמסמכיםחסרים,

קוד-2הנישוםלאחייבב1000-מקוון.
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