ישראל
חטיבת המס

חוזר מסים 1722012
א 2דחיית המועד לדיווחים שנתיים
ושלישונים על ניכויים משכר ושלא משכר
ב 2דחיית המועד להגשת דוח שנתי ליחידים
 19באפריל2112 ,

לקוחות וידידים יקרים,
רשות המסים פרסמה מספר הודעות על דחיית המועדים להגשת דוחות כדלקמן:
 .1דחיית המועד האחרון להגשת דוח מס ליחידים לשנת המס :2111
למי שחייב בהגשת דוח מס מקוון -עד ליום ( 11.2.1.21במקום .)31.5.2112
למי שאינו חייב בהגשת דוח מקוון -עד ליום ( 22.2.1.21במקום .)31.4.2112
לפרטים נוספים לגבי חובת הגשת הדוח השנתי ותנאים לקבלת פטור מהגשתו -ראה חוזר
מסים  16.2112של משרדנו.
 .2דחיית המועד האחרון להגשת דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס
 )1126ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס  )1856לשנת המס
 -2111המועד נדחה עד ליום ( 22.2.1.21במקום .)31.4.2112
 .3דחיית המועד לדיווח שלישון א' לשנת המס  1.21על ניכויים ממשכורת ומשכר
עבודה (טופס  )1126ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס
 -)1856המועד החדש יפורסם בשלב מאוחר יותר.
דיווח מקוון חדש זה שנקבע במסגרת תיקון  178לפקודה ,היה אמור להיות מדווח
לראשונה עד ליום  31.7.2112בשל התקופה ינואר -אפריל .2112

קישורים רלוונטיים:
לכתבה בנושא – "הטיפול החשבונאי
בהסדר זיכיון למתן שרות"
דף הבית של חטיבת המס
חוזרים מקצועיים 0221 -
לארכיון חוזרים מקצועיים בין השנים
0222-0222

לצפייה בהודעה לגבי דוחות יחידים לחץ כאן
לצפייה בהודעה לגבי הדיווח השנתי על ניכויים לחץ כאן
לצפייה בהודעה לגבי הדיווח השלישוני על ניכויים לחץ כאן
למידע ופרטים נוספים:
רו"ח דני גבאי ,מנהל המחלקה המקצועית בחטיבת המס ,טל03-6085532 :
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