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דחיית המועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי במס 

 2017הכנסה ליחידים וחברות לשנת המס 

 

 

 שלום לכולם,

 

, להלן המועדים האחרונים 2018במרץ  28סים מיום בהתאם להודעת רשות המ

 ח השנתי:"להגשת הדו

 

 2017ח לשנת ”חות יחידים החייבים בהגשת דו"דוהגשת  .א

( לפקודת מס הכנסה נדרשים כל היחידים החייבים 2)ב131בהתאם לסעיף  .1

בהגשת דו"ח, שהייתה להם בשנת המס הכנסה מעסק, ממשכורת או 

למעט אלו שהופטרו  ,באופן מקווןמחקלאות להגיש את הדו"ח השנתי 

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

 .2010 -התש"עעצמאי מקוון(, 

מועד  ליחידים במס הכנסה: מקווןדחיית המועד להגשת דו"ח שנתי  .2

 חמישי הגשת הדו"ח ליחידים החייבים בהגשת דו"ח מקוון נדחה עד ליום

28.06.18. 

הדו"ח ליחידים )שאינם חייבים בדו"ח מקוון( במס דחיית מועד הגשת  .3

לגבי יחידים החייבים בהגשת דו"ח שנתי במס הכנסה, שאינם  הכנסה:

 חמישי חייבים בדו"ח מקוון, נדחה המועד האחרון להגשת הדו"ח עד ליום

31.05.18. 

 

 2017חות לשנת "חות חברות החייבות בהגשת דו"הגשת דו .ב



ח מקוון על כלל "הכנסה, חלה חובת הגשת דולפקודת מס  210התאם לתיקון ב

  חות של מלכ"רים ושותפויות נפט."חות החברות, למעט דו"דו

חמישי מועד הגשת הדו"ח לחברות החייבות בהגשת דו"ח מקוון נדחה עד ליום 

28.06.18. 

 

וחברות המיוצגים ע"י רואי חשבון, נציין, כי ההודעה הנ"ל אינה מתייחסת ליחידים 

 חות. "סדרי אורכות ספציפיים להגשת הדולגביהם יש ה

 

 לחצו כאן -לצפייה בהודעת רשות המסים 

  
 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085487 :טל' ,Deloitte ,סיועץ מס, חטיבת המ ,נדב פלדהיים
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