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 6.2015 סיםמ חוזר
 ותנאים לקבלת  2014חובת הגשת דוח מס ליחיד לשנת המס 

 פטור מהגשתו

 

 

 ,יקרים וידידיםלקוחות 

 

לפקודת מס הכנסה הקובעות מי חייב להגיש למס  131מפרט את הוראות סעיף  החוזר הרצ"ב

 הכנסה דוח שנתי על הכנסותיו.

 

, בהתאם להוראות בתקנות 2014בנוסף, מפרט החוזר את הפטורים מהגשת דוח לשנת המס 

לפיהן מוענק פטור מהגשת דוח שנתי לאוכלוסייה מסוימת, בהתקיים תנאים מסוימים. המדובר 

ר בשכירים ובעלי הכנסות אחרות אשר מנוכה מהכנסותיהם מס במקור בשיעורים המרביים בעיק

 שנקבעו בחוק וזאת עד לתקרת הכנסה מסוימת. 

 

)פרט לחריגים(.  באופן מקווןחלה החובה להגישו  החייב בהגשת דוח תשומת לבכם, שעל יחידל

  ים מסוימים כמפורט בחוזר.ליחיד 6111כמו כן, יש חובה לצרף לדוח באופן מקוון גם טופס 

יש להגיש את הדוח בעותק קשיח חתום עם כל  רשות המסים, לאחר הדיווח המקוון על פי

 הצרופות והמסמכים הרלבנטיים לפקיד השומה, אחרת יראו את היחיד כמי שלא הגיש דוח.

 

 כדלקמן:למסים נדחו על פי הודעת הרשות  2014מועדי ההגשה הרגילים של הדוח לשנת 

 .2015 ביוני 30עד ליום  -ליחיד החייב בהגשת דוח מקוון

 .2015במאי  31עד ליום  -ליחיד שאינו חייב בהגשת דוח מקוון

 

 לחצו כאן - בחוזר המלאלצפייה 

      לחצו כאן -לצפייה בהודעת רשות המסים לגבי המועדים להגשה 

 

 למידע ופרטים נוספים:

 רו"ח ועו"ד דני גבאי

  03-6085532: ', טלחטיבת המס ,מנהל המחלקה המקצועיתדירקטור, 

 
 אין שכן מתאימה, מקצועית עצה לקבל מבלי כלשהו שימוש בו לעשות או/ו זה חוזר תוכן על להסתמך אין

 בו. לאמור לבך תשומת את להסב אלא החוזר מטרת

 כל הזכויות שמורות.© 

 

 
 

 קישורים רלבנטיים:     

 

 דף הבית של חטיבת המס

 לניוזלטר "רשת המס"

  2014לארכיון חוזרים מקצועיים 

 2015לארכיון חוזרים מקצועיים 
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