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חוזר 024022.
דרישה להגשת דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות
הכנסה – טופס 9205

לקוחות וידידים יקרים,
בימים אלה נשלחו למעלה ממאה אלף דרישות להגשת דוחות על פרטים אישיים ועל
מקורות הכנסה על גבי טופס  .9045מכתבי הדרישות נשלחו מאגף המודיעין של
נציבות מס הכנסה ,חתומים על ידי מנהל האגף מר כהן מישאל.
אי הגשת הדוח או השמטת פרטים מהווה עבירה על פי פקודת מס הכנסה4
הדרישות נשלחו ליחידים שאינם מגישים דוחות אישיים למס הכנסה ואשר אין להם
תיק במס הכנסה ,וזאת במטרה לאתר הכנסות חייבות במס שאינן מדווחות כיום4
על פי ניסיוננו ולמיטב הבנתנו ,הדרישות נשלחו לאוכלוסייה הבאה:
 . 0מי שיש לו יותר מדירת מגורים אחת
 . 4מי שרכש בית יקר (מעל כ 4.9 -מיליון )₪
 . 0מי שמרבה בנסיעות לחו"ל
 . 2מי שיש סבירות לגביו לקיום חשבון בנק בחו"ל
 . 9מי שרכש רכב יוקרה מעל כ₪ 493,333 -
 . 6מי שהכנסותיו ממשכורת ומקצבאות עולה על סך השנתי המזכה בפטור מדיווח
שנתי ( ,₪ 693,333נכון לשנת )4300
 . 7מי שמעביר לחו"ל סכומים מהותיים באמצעות בנקים
 .8מי שיש לו מספר מקורות הכנסה (משכורות ו/או קצבאות)

קישורים רלבנטיים:
לצפייה בטופס 9045
לכתבת מגזין 'ערך מוסף'" :טורפים את הקלפים"
דף הבית של חטיבת המס

בשלב ראשון נשלחו הדרישות בדואר רגיל .אנו צופים שבשלב שני ,מי שלא ימלא את
הטופס ויחזירו למס הכנסה יקבל על כך תזכורת בדואר רשום.
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יתכן כי בעקבות אי היענות לבקשת הדרישות או בעקבות משלוח הדרישות ,יידרשו
אותם יחידים להם נשלחו הדרישות להגיש דוחות אישיים למספר שנים אחורנית ,או
לחילופין יפתחו רשויות המס תיקים למי שלא השיב.

לארכיון חוזרים מקצועיים בין השנים
4339-4300

 אנו, ולכן,למילוי הטופס בצורה נכונה ישנה משמעות רבה
 השקנו "קו חם" באמצעותו נשמח לסייע לכל מי, בריטמן אלמגור זהרDeloitte -ב
4שזקוק לייעוץ בנושא

4מלאו את פרטיכם בטופס זה ונציגנו יחזרו אליכם תוך יום עסקים אחד
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 שכן אין,או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה/אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
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