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 עמדת את הנוגדת עמדה נקיטת על דיווח חובת
 2020הכנסה לשנת המס  מס בנושא המסים רשות

 

 

 שלום לכולם, 
 

ה. לפקודת מס הכנסה מחייב כל נישום (פרט לחריגים) החייב בהגשת דוח  131סעיף 
יום ממועד   60הכנסותיו או דוח שנתי על ניכויים, לפרט בדוח, או בתוך שנתי על 

חובת הדיווח חלה על עמדה הנוגדת  הגשת הדוח, אם נקט "עמדה חייבת בדיווח". 
, ואשר  לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח

 פורסמה במקום נפרד באתר האינטרנט של הרשות. 

יתרון המס  הוא בגין עמדה הנכללת בדוח השנתי למס הכנסה, אשר הדיווח הנדרש 
מיליון ש"ח באותה שנת   5הנובע ממנה עולה על   ד לפקודה)131(כהגדרתו בסעיף 

 .  מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות מס לכל היותר  10מס או על 

ון  באופן דומה נקבעה חובת דיווח על נקיטת עמדה נוגדת גם לפי חוקי מיסוי נוספים כג
מע"מ ומכס. הדיווח לפי החוקים הנ"ל יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה  

 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים.   5מיליון ש"ח בשנה או  2על 

אדם שנקט בעמדה הסותרת את עמדת רשות המסים ולא    -  אי קיום חובת דיווח
לפקודה,    166או  131יראוהו כמי שלא הגיש את הדוח לפי סעיף  -דיווח כאמור לעיל  

לפי העניין, ולכן ישנה חשיפה לסנקציות כגון אי התיישנות, קנסות, עיצומים כספיים,  

http://www2.deloitte.com/us/en.html


לפקודה מהווה   166או   131ריבית והצמדה. נזכיר גם שאי הגשת דוח לפי סעיפים 
 עבירה פלילית אשר עלולה להביא לידי הטלת מאסר ו/או קנס. 

 
  89מונה כבר  2020ים לגבי שנת המס מספר העמדות המחייבות דיווח לרשות המס 

עמדות בתחום מס הכנסה בלבד (ובנוסף עמדות רבות נוספות בתחומי המסים  
העקיפים), וזאת בנוסף לחובת הדיווח על פעולות הנכללות ברשימת תכנון מס חייב  

 .  2006-בדיווח, בהתאם לתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח), התשס"ז 
 

ל עמדות חייבות בדיווח הגדלה מדי שנה ושנה, הכוללת במקרים  כמות עצומה זו ש 
רבים כותרת סתמית או עמומה שמקשה להבין במה היא עוסקת, מקשה מאוד  

 בבדיקה של העמדות והאם קיימת לגביהם חובת דיווח. 
 

  2020בחוזר המלא נציג את רשימת הכותרות של העמדות שיחולו לגבי שנת המס 
בליווי הערות לגבי משמעותן, שכן במקרים רבים קשה  ואילך בנושא מס הכנסה 

ללמוד מהכותרת שנתנה רשות המסים על תוכנה ומשמעותה של העמדה. כמו כן,  
 לגבי עמדות מסוימות נראה את עמדות בתי המשפט באותו נושא. 

 
(שנקבעו   לפי קבוצות של נושאים לצורך נוחות והתמצאות, נציג את רשימת העמדות 

. כך מי שאין זה רלבנטי  1346ולא לפי מספרי העמדות, כפי שמופיע בטופס על ידינו) 
לגביו יוכל לדלג בקלות על בדיקת קבוצה שלמה של עמדות, מבלי שייאלץ לקרוא את  

העמדה כולה ולעיין בכל רשימת העמדות המלאה. לפיכך, נכללו עמדות מסוימות  
 תחת מספר נושאים שונים. 

 
חובה לבחון  נקטה עמדה הנוגדת את עמדת רשות המסים,  יודגש כי כדי לבדוק, אם נ

המובא באתר רשות המסים לגבי כל עמדה ועמדה ולא להסתפק   את הנוסח המלא
 בקריאת הכותרות. 

 
 לחצו כאן  - לצפייה בחוזר המלא  

 
כולל שנים   2020לצפייה בעמדות בנושא מס הכנסה לשנת המס 

 לחצו כאן  - קודמות 
   

לצפייה בחוזר של משרדנו בנוגע לעמדות מע"מ ומכס שפורסמו  
  - ) 2020בשנים קודמות (מתוך חוברת תום שנת המס 
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