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 2.2016 חוזר מסים
מ ידווח באופן מקוון בלבד "דוח תקופתי למע 2016החל משנת 

 החייבים בדיווח מפורט  על ידי עוסקים

 

 

 ,יקרים וידידיםלקוחות 

 

 דוח מפורט  עוסקים החייבים בהגשת, רשות המסים והודעת"מ מע לתקנות תיקוןפי  על
-מה החל, וזאת יחויבו להגיש את הדוח התקופתי באופן מקוון בלבד, מ"מע על פי חוק
1.1.2016 

 

 הינם, כאמור"מ, עוסקים החייבים בהגשת דוח מפורט מע לחוקא)ז( 69 לסעיף בהתאם 
 חל לגביהם אחד מן התנאים להלן:  אשר עוסקים

o מיליון  2.5  עולה על יהםמחזור עסקאות₪ 
o חובה לנהל פנקסים בשיטת החשבונאות הכפולהיהם חלה על 
o  ונתקיים לגביהם אחד מהבאים ₪מיליון  1.5מחזור העסקאות עולה על- 

 מבקר ע"פ דין בהכנת מאזן ומינוי רו"ח יםחייב (1)
מחויב במאזן ומינוי ואחד השותפים/עוסקים רשום כשותפות/ כאיחוד עוסקים  (2)

 מבקר רו"ח
 

 הם אף יוכלו, מעוניינים בכך אך, שאינם חייבים בהגשת דוח מפורט, עוסקים אחרים 
 מקוןבאופן  ח"דו להגיש

 

 נקבע כי, לצורך עידוד השימוש במנגנון הדיווח והתשלום המקוונים: 
 19-יוכלו לדווח ולשלם לא יאוחר מיום ה, עוסקים המדווחים והמשלמים באופן מקוון

 לחודש

 לחודש ויוכלו 15-ידווחו לא יאוחר מיום ה, שלא לשלם באופן מקווןעוסקים שבוחרים 
 מהמועד האמור, לשלם בתוך שני ימי עסקים

  כפי שנמסר לנו מרשות המיסים, ביצוע התשלום יתאפשר באחת משלושת הדרכים
 הבאות:

 תשלום באמצעות העברה בנקאית .1
 יהאשראמוגבל בסכום בהתאם לחברת  תשלום באמצעות כרטיס אשראי, .2
 פסת שובר ידני לתשלום בבנק הדוארהד .3

 

 להודעת רשות המסים מיום 24.12.15 – לחצו כאן

 לתיקון התקנות )ק"ת 7593( – לחצו כאן

  

   
 קישורים רלבנטיים:     

 

 2015חוברת תום שנת המס 

 
 דף הבית של חטיבת המס

 לניוזלטר "רשת המס"

 2015לארכיון חוזרים מקצועיים 

 

 

 

https://taxes.gov.il/about/publicannouncements/pages/ann_241215_2.aspx
http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=zoUQc0YNQuF2yBThoMFe61mvw32wmc6db%2bHXmY6bugw%3d
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_guide_2015-2016.pdf
http://www.deloitte.com/il/tax
http://www2.deloitte.com/il/en/pages/tax/articles/tax_newsletter.html
http://www2.deloitte.com/il/en/pages/tax/articles/tax_newsletter.html
http://www2.deloitte.com/il/en/pages/tax/articles/tax_alerts_circulars2015.html
http://www2.deloitte.com/il/en/pages/tax/articles/tax_alerts_circulars2015.html


 למידע ופרטים נוספים:

 0160854-03טל' מנהל מחלקת מסים עקיפים, חטיבת המס,  ,ח נסים פחימה"רו

  6085512-03מחלקת מסים עקיפים, חטיבת המס, טל'  ,ד דנית כהן"עו

 
 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.© 
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