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קנס מינהלי בשל אי דיווח דו"ח שנתי מסכם באיחוד 
 עוסקים

 

 

 שלום לכולם,
 

 לאיחוד מסכם שנתי ח"דו דיווח אי בדבר הודעה המיסים רשות פרסמה, לאחרונה

: להלן) 1975-ו"התשל, מוסף ערך מס לחוק 56 סעיף מכוח שנרשמו, עוסקים

 "(.החוק"

 

 הרשומים עוסקים כנגד מנהליים קנסות להטלת הרשות תפעל, זו הודעה במסגרת

 לשנים העוסקים איחוד ח"דו את הגישו לא אשר, עוסקים איחוד במסגרת ומדווחים

 שנרשמו מהעוסקים אחד כל מחייב זה סעיף. לחוק א71 סעיף לפי, 2016-2017

 לרבות, עסקאותיו כל סך על מסכם שנתי ח"דו להגיש, לחוק 56 סעיף לפי כאחד

 וכל רכישותיו כל סך על וכן, כאחד עמו שנרשמו העוסקים עם שעשה עסקאות

 ברשת יעשה הדיווח. כאחד עמו שנרשמו מהעוסקים לרבות, שקיבל השירותים

 .המס שנת מתום ימים 90 בתוך המקוונת

 

 בסוג הרשומים עוסקים באיחוד מדווחים על רק חלה כאמור הדיווח חובת כי, יודגש

  .52,48 תיק בסוג הרשומות שותפויות על ולא, 61 תיק

 

-ז"התשמ( מסים חיקוקי-מנהלי קנס) המנהליות העבירות תקנות לתיקון בהתאם

 באיחוד הכלולים מהעוסקים אחד כל של מסכם שנתי ח"דו הגשת אי, 1987



 בגין ₪ 5,000 בסך מנהלי קנס להטיל ניתן שבגינה, מנהלית עבירה מהווה, העוסקים

 . הוגש שלא ח"דו כל

 

 כי 2019 מאי בחודש הרשות הבהירה, ומקלה מתחשבת גישה ומתוך, האמור אף על

 לשנים חות"דו הגישו שטרם עוסקים עם קשר תיצור, המנהלי הקנס הטלת טרם

 .העניין הסדרת לצורך 2017-ו 2016

 

 כאן לחצו - המיסים רשות בהודעת לצפייה
 

קנס מנהלי, -פרסם מר יוסי נבון, מפקח ארצי בכיר 20.2.2020יתר על כן, ביום 

-ו 2016לשנים  עבירות לעיל,הודעה בה ציין כי רשימת ברי הטלת הקנסות בשל ה

 , הופקה למשרדים האזוריים, לצורך ביצוע הטלת קנסות מנהליים. 2017

 

 כאן לחצו - נבון יוסי מר של במכתבו לצפייה
 

עומד לרשותכם ומזמין אתכם לפנות  צוות מחלקת מיסים עקיפים, חטיבת המס,

 . אלינו בכל שאלה בנושא

 

 למידע ופרטים נוספים:

-03': טל, המס חטיבת, עקיפים מסים מחלקת מנהל, שותף ,פחימה ניסים ח"רו
6085401 

-073': טל, המס חטיבת, עקיפים מיסים מחלקת, דירקטורית ,גולדיטש הילה ח"רו
3994102 

-03': טל, המס חטיבת, עקיפים מיסים מחלקת, בכיר מנהל ,יזרעאל יניב ח"רו
7181773 
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