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 13.2019חוזר מסים 
נהלי התראה לפני הטלת קנס מ –איחוד עוסקים 

 אי דיווח דו"ח שנתי מסכםבשל 

 

 

 ,שלום לכולם
 

)"החוק"( מחייב כל אחד מהעוסקים  1975-א. לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו71סעיף 
לחוק )"איחוד עוסקים"( להגיש דו"ח  56לפי סעיף שנרשמו במסגרת איחוד עוסקים 

שנתי מסכם )"דו"ח שנתי"( על סך עסקאותיו, לרבות עסקאות שעשה עם עוסקים 
וכן על כל רכישותיו וכל השירותים שקיבל לרבות מהעוסקים  יושנרשמו עמו יחד

 ימים מתום שנת המס. 90שנרשמו עמו כאחד. זאת, בתוך 
 

סים העלו כי רמת הציות לעניין הדו"ח השנתי המ תוצאות בדיקה שערכה רשות
סים הודעה לפיה רשות המפרסמה  ,2019במאי  12 ראשון, אי לכך ביום. נמוכה

₪  5,000בכוונתה לנקוט צעדים להעלאת רמת הציות כאמור ולהטיל קנס מנהלי בסך 
בגין כל דו"ח שלא הוגש. זאת נוכח העובדה כי אי הגשת דו"ח שנתי מהווה עבירה 

 ,עפ"י התיקון לתקנות העבירות המנהליות )קנס מנהלי חיקוקי מסים(מנהלית 
 .1987-התשמ"ז

 
סים לפעול להפקת מכתבי התראה הטלת הקנס המנהלי בכוונת רשות המטרם 

 )במצטבר(. 2016-2017לעוסקים שטרם דיווחו את הדו"חות לשנים 
 

  כאן צולח – ת רשות המסיםלהודעלקישור 

 

https://taxes.gov.il/vat/documents/horaotoskimmeyatzgim/echodeoskim140519.pdf


עומד לרשותכם ומזמין אתכם לפנות אלינו  סים עקיפים, חטיבת המס,צוות מחלקת מ

  .בכל שאלה בנושא

 

 למידע ופרטים נוספים:

 מנהל מחלקת מסים עקיפים, חטיבת המס, שותף,  ,ח נסים פחימה"רו

 03-6085445טל': 

 סים עקפים, חטיבת המס, , מחלקת מדירקטורית רו"ח הילה גולדיטש,

  073-3994102טל': 

 
 מטרת 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

  כל הזכויות שמורות.© 
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