י"ז חשון תש"ע
04/11/09
01449109
אל :ציבור המייצגים
הנדון :שידור דוח מקוון ליחיד
 .1במסגרת תיקון  161לפקודת מס הכנסה נקבע כי החל מהדוחות לשנת המס  2008נדרש כל יחיד
החייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה ,שהייתה לו במהלך אותה שנה הכנסה מעסק ,ממשכורת או
מחקלאות להגיש את הדוח השנתי באופן מקוון.
 .2דוח ייחשב כדוח מקוון אם שודר באחד מהאמצעים הבאים:
 2.1דוח ששודר באמצעות מערכת המחשב של רשות המיסים  -שע"ם ,על ידי מייצגים מקושרים
למחשב שע"ם.
 2.2דוח ששודר באמצעות האינטרנט.
 .3ב  20 -באוקטובר  2009נפתחה האפשרות להזנת נתוני הדוח השנתי ליחידים באופן מקוון,
באמצעות האינטרנט.
החל ממועד זה נדרש כל יחיד העונה על הדרישות לעיל לשדר את הדוח השנתי לשנת המס 2008
ואילך באמצעים מקוונים כאמור.
לאחר שידורו ,יש להדפיס את טופס  1301מתוך היישום .בראש הטופס יודפס מספר ברקוד המזהה
את הטופס כדוח ששודר באמצעות האינטרנט.
לבסוף יש לחתום על הטופס ולהגישו למשרד השומה.
יש לשים לב ,שהדוח המוגש אשר שודר והודפס דרך האינטרנט הוא הדוח עליו חתם הנישום.
אין לצרף טופס ידני חתום הבא במקום החתימה על הטופס שהודפס דרך האינטרנט.
דוח ייחשב כדוח שהוגש רק עם הגשתו למשרד כאמור.
 .4הדרכה ותמיכה ליישום
ביישום שולבה הדרכה מפורטת המלווה את המשתמש בו.
כמו כן ,במוקד הטלפוני של רשות המסים תינתן תמיכה לשימוש ביישום.
מספרי הטלפון במוקד) *4954 :מסים*( או  1-222-4954או .02-5656400
המוקד נותן מענה לפניות בימים א'-ה' בין השעות.16:00 - 8:15 :
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 .5הוראת ביצוע בנושא הדוח המקוון תפורסם בקרוב.
 .6הסדר הארכות המרוכזות
במסגרת נוהל מתן ארכות להגשת דוחות שנתיים במס הכנסה ,נקבעו ארכות למייצג המשדר
דוחות למס הכנסה ולמייצג שאינו משדר דוחות שנתיים למס הכנסה.
מדידת מספר הדוחות ששודרו לעניין מתן ארכות כאמור ,תמשיך להיערך על פי דוחות ששודרו על
ידי המייצג באמצעות מחשב שע"ם בלבד.
שידור דוחות באתר האינטרנט לא ייחשב כדוח ששודר לעניין זה.
 .7פרויקט הוזלת עלויות
במסגרת פרויקט הוזלת עלויות יכולים המייצגים המקושרים למחשב שע"ם ,לקבל הנחה אם
ביצעו פעילויות המפורטות בכללי הפרויקט .הפעילות העיקרית היא שידור דוחות מס הכנסה
באמצעות מחשב שע"ם.
מדידת הדוחות ששודרו לעניין זה תמשיך להיערך על פי דוחות ששודרו על ידי המייצג באמצעות
מחשב שע"ם בלבד.
 .8תהליך שידור הדוח באמצעות האינטרנט לעומת שידור דוח על ידי מייצג באמצעות מחשב שע"ם
להבדיל מדוחות ששודרו באמצעות מייצגים במחשב שע"מ ,באמצעות האינטרנט ניתן לשדר את
נתוני טופס " - 1301דין וחשבון על הכנסות בשנת המס" ,וטופס  1324נספח ד' " -הכנסות מחו"ל
והמס ששולם עליהן" אך לא ניתן לשדר נספחי רווח הון.
שימוש המייצגים במחשב שע"ם הוא שימוש מאובטח ומזוהה באמצעי זיהוי חד ערכיים ,ולכן
מייצג משתמש יכול לקבל משוב שוטף לגבי הנתונים ששידר.
יחיד המשדר דרך האינטרנט אינו מזוהה ,ולכן לא יקבל משוב על הנתונים ששידר אלא רק על
בעיות לוגיות בטופס המשודר וקשרים בין שדות.
 .9שיפור אפשרויות שידור באמצעות מחשב שע"ם
בעקבות פיתוח היישום לשידור דוח שנתי ליחיד באינטרנט ,ניתנת למייצגים המשדרים באמצעות
מחשב שע"ם אפשרות לשדר גם את סוגי הדוחות הבאים:
 9.1דוח של נישום מייצג בחברה משפחתית.
 9.2דוחות של נישומים שלהם ספרים בלתי קבילים בשנת המס או שחייבים לנהל ספרים ולא
ניהלו כאלה.
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 9.3דוחות בהם קיימות הכנסות אותן לא ניתן לייחס לאף אחד מהשדות בטופס .1301
במקרה זה יש לשדר שדה  ,334ללא ציון ערך מספרי.
יודגש ,כי במקרים אלו ימתינו הדוחות לניתוב ורק לאחריו תשלח הודעת שומה.
 .10קליטת הדוחות במשרד השומה
דוח ששודר באינטרנט ממתין לניתוב במשרד השומה ,בעוד שבדוח ששודר למחשב שע"ם על ידי
מייצג נשלחת הודעת שומה מייד עם ביצוע אישור ההגשה וטרם הניתוב.
בהתאם לכך ,החזר עד לסכום של  ₪ 9,000יוחזר בדוח ששודר לשע"ם ע"י מייצג ,לפני ניתובו
במשרד השומה.
הבדלים אלו מקנים יתרון למייצגים מקושרים המשדרים דוחות ישירות למחשב שע"ם ,בשל פער
הזמן שבין שידור הדוח באינטרנט לבין לניתובו במשרד השומה.
 .11לידיעתכם.

בכבוד רב,

אהרון אליהו ,רו"ח
סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים

יעל שביט
סמנכ"ל בכיר ,שירות לקוחות

ושומה וביקורת

העתקים:
מר יהודה נסרדישי  -מנהל רשות המסים
מר ישעיה בנימין  -מנהל שע"ם
מר אמנון לבנטל  -מנהל אגף בכיר ,שומה וביקורת
גב' רחל חי עזרא  -מנהלת אגף שומה ביקורת מס הכנסה וניכויים  ,שע"ם
גב' מיכל שרון ,רו"ח  -מנהלת תחום בכירה ,שירות ישיר
גב' מינה גולן ,רו"ח  -מנהלת המחלקה לפיתוח מקצועי
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