י'סיון,תשע"ד 
8יוני,4102

הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  – 7 / 4102רשות המסים
הנדון :דוח שנתי מקוצר לבעלי עסקים קטנים
 .0כללי
במסגרתמדיניות רשות המסיםלהקטנת הנטל הבירוקראטי ולפישוט הדיווח,ומתוךכוונה
להקל על בעלי עסקים קטנים שהכנסותיהם אינן מגיעות לכדי חבות במס ,הוכן דוח שנתי
מקוצר – טופס 031(להלן:"דוח שנתי מקוצר"),שאותוהנישוםיוכללהגישבמקוםטופס
.0310 
אתהדוחהשנתיהמקוצרניתןלהגישהחלמדוחותלשנתמס .4103
"בעל עסק קטן" מוגדר להלן כיחידשהכנסתו השנתיתמעסק(מחזור מכללעסקיו)יחד עם
יתר הכנסותיו מיגיעה אישית כהגדרתה בסעיף  0לפקודת מס הכנסה (להלן :"הפקודה"),
אינןעולותעל01,111₪(נכוןלשנתמס.)4103 
יובהר ,כי הכנסהשנתיתמיגיעהאישיתבידיתושבישראלבגובהשל 01,111 ₪אינהמגיעה
לחבותבמס ,לפיסעיף ( 040ב)לפקודהובהתחשבבנקודותזיכויהמוענקותלתושב ישראל.
לכןהגשהשלדוחמקוצרללאחישובמסאינהפוגעתבאוצרהמדינהמחד,ומאידךמאפשרת
מתןהקלהלבעלעסקקטן .
הקלה לעסקים אלו קיימת בהוראות מס הכנסה (הוראות ניהול פנקסי חשבונות) ,תשל"ג
0713(להלן:"הוראות ניהול פנקסים")עלפיפרקא'סעיף4א,כמפורטבהמשך.

בדוחזההושםדגשעלפשטות הדיווח ולפיכךהדוחהמקוצרכוללעמוד אחדובומופיעיםכל
השדותהמתייחסים להכנסהמיגיעהאישית.שידורדוחשנתימקוצר אינו כולל חישוב מס
ועלכןלאנדרשמילוישדותהזיכוייםוהניכוייםהשונים.
יודגש,כידוחשנתימקוצר הינו דוח לפיסעיף  030לפקודה ,לכלדבר ועניין ,לרבות לעניין
מועדי הגשה ,הליכישומה ,התיישנות,קנסות אי הגשה וכיוצא באלו .כמוכן ,נשמרת לפקיד
השומה הסמכות לדרוש פרטים נוספים לרבות פרטים הנדרשים למילוי דוח שנתי רגיל
(,)0310וזאתבהתאםלסמכותומכוחסעיף031לפקודהועפ"ישיקולדעתו.

הוראתביצועכוללתאת האוכלוסייההרשאית להגישאתהדוחהמקוצרוזושאינהרשאית
להגישוההקלותשיינתנובמסגרתהדיווחהמקוצרוההנחיותלמשרדיהשומהלסיווגתיקים
וקליטתדוחותאלוברשתובשומה.כמוכן,יפורטוהוראותניהולספריםשחלותעלנישומים
הבוחריםלדווחבאמצעותדוחמקוצר .
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 .4מי רשאי להגיש דוח שנתי מקוצר
4.0

להלן פירוט האוכלוסייה הרשאית להגיש דוח שנתי מקוצר
דוח שנתי מקוצר מיועד ליחיד תושב ישראל שהוא/היא ו/או בת/בן זוגו (להלן:
"המגיש ו/או בן זוגו"),"בעלעסקקטן",שמתקיימיםלגביהםהתנאיםהבאים: 
4.0.0

בידימגישהדוחו /אובןזוגוהכנסותממקורותאלובלבד:עסק,משלחיד,
הכנסת עבודה ,קצבאות ,מענקי פרישה או הכנסות משוק ההון מהן נוכה
מלואהמסבמקור.

4.0.4

מגישהדוחו/אובןזוגוהינובעלעסקקטןשהכנסתומעסק(מחזורעסקי)
יחד עם יתר הכנסותיו מיגיעה אישית אינם עולים על  01,111 ,₪בהתאם
למצביםהאפשרייםהבאים:
א .ל"בן הזוג הרשום" הכנסות מעסק (מחזור עסקי) ,שביחד עם יתר
הכנסותיו מיגיעה אישית אינן עולות על  01,111 ,₪ולבן/בת הזוג אין
הכנסותכלל .
ב .ל"בן הזוג הרשום" אין הכנסות כלל ,ולבן/בת הזוג הכנסות מעסק
(מחזור עסקי) יחד עם יתר הכנסותיו מיגיעה אישית אינן עולות על
01,111.₪
ג .ל"בןהזוגהרשום"הכנסותמעסק(מחזורעסקי)יחדעםיתרהכנסותיו
מיגיעה אישית אינן עולות על  01,111 ,₪ולבן/בת הזוג הכנסת עבודה
ו/או קצבה בלבד מהם נוכה מלוא המס ואינו חייב בגינה בהגשת דוח
שנתי.
ד .ל"בן הזוג הרשום" הכנסות עבודה /אוקצבה בלבדשנוכה מהם מלוא
המס ואינו חייב בגינה בהגשת דוח שנתי ,ולבן/בת הזוג הכנסות מעסק
(מחזור עסקי) יחד עם יתר הכנסותיו מיגיעה אישית אינן עולות על
01,111.₪
ה .ל"בן הזוג הרשום" הכנסות מעסק (מחזור עסקי) שביחד עם יתר
הכנסותיו מיגיעה אישית אינן עולות על  01,111 ,₪ולבן/בת זוגו
הכנסותמעסק(מחזורעסקי)שביחדעםיתרהכנסותיומיגיעהאישית
אינןעולותעל01,111.₪
יודגשכיבמקרהשלעסקמשותף שלשניבניזוגאשראינםיכוליםלתבוע
חישובנפרדשלהמסוסךהמחזורעולהעל,01,111לאניתןיהיהלהגישאת
הדוחהמקוצר.
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4.4

מישבידיוהכנסותמשוקההוןמהןנוכהמלואהמסבמקורוכללהכנסותיו
אינןעולות עלסכוםשל 800,101(סכוםההכנסההמחייבבשנת 4103במס
נוסף על הכנסות גבוהות) ,רשאי להגיש דוח מקוצר בהתאם למצבים
האפשרייםשהוגדרולעיל .

יחיד שהוא או בן זוגו עונים על הנסיבות הבאות ,אינם רשאים להגיש דוח שנתי
מקוצר
4.4.0

מישחייבהיהבעריכתתיאוםמסולאעשהכן.

4.4.4

מי שחייב להגיש דוח שנתי בעקבות פריסת מענק פרישה לפי סעיף (8ג)()3
לפקודה.

4.4.2

בעלמניותבחברותפרטיות,בעלשליטהובעלמניותמהותי.

4.4.2

מישחייבבניהולספריםולאניהלםאושפנקסיונקבעוכבלתיקביליםבקודי
ניהולספרים,0,01, .8

4.4.2

תושבחוץ.

4.4.2

תושבישראלבעלינכסיםבחו"לאוהכנסותחו"ל.

4.4.7

נאמןבנאמנויות,יוצראונהנה.

4.4.2

שותףבשותפות.

4.4.2

מישישלוהפסדשוטףאומועבר.

 4.4.01מבקשהחזרימס.
 4.4.00בעל הכנסות שאינן מיגיעה אישית (לדוגמא ,הכנסה חייבת משכר דירה),
למעטהכנסותמשוקההוןמהןנוכהמלואהמס.
 4.4.04מישבידיוהכנסותמשוקההון,אשרלאנוכהמהןמלואהמסבמקור.
 4.4.02מישבידיוהכנסותמכלהמקורות(לרבותשוקההון)העולותעל 800,101₪
(הסכוםהמחייבבמסנוסףעלהכנסותגבוהות).
 4.4.02פושטרגל.
 4.4.02מי שיש לו תשלומים בגביה מכל סוג ,כגון :מקדמות ,תשלומים מיוחדים
(שכ"דורווחהון). יובהרכינושאזהיבחןלקראתהכנתהדוחהשנתילשנת
המס.4102

 .2מעמד הדוח והתיישנות
הדוחהמקוצרמהווהדוחשנתילפיסעיף030לפקודהלכלדברועניין,לפיכךחלותעליוכל
הוראותהפקודה,לרבותמועדיהגשתהדוח,הליכישומה,התיישנותוכיוצ"ב .
פקידהשומהיוכללאשראתהדוחהמקוצרלפיסעיף(021א)(()4א)לפקודה.בכלמקרהבו
פקידהשומהבבואולקבועשומהלפימיטבשפיטה,לפיסעיף(021א)(()4ב)לפקודה,ידרוש
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מהנישוםפרטיםנוספיםהמצוייםבדוחמלא.כמוכןדוחהמהווההשגהעלפיסעיף(011ב)
(השגהעלשומה)12יהיהדוחמלא .


 .2דוחות מתקנים
ייתכנומקריםבהםביוזמתהנישום(למשללצורךהחזרמס)יהיהצורךבהגשתדוחמלא,
וזאתלאחרההגשהשלהדוחהמקוצר. 
במקריםאלויהיהצורךלקלוטאתכלהדוחמחדשכדוחמלא ולבטלאתשדה ,411המעיד
עלשידורדוחמקוצר(מוגדרבסעיף03להלן). 

 .2החזרי מס
הואיל ואיןתוספתמסעלהדוחהמקוצר ,נישום המבקשלקבלהחזרמסצריךלהגישדוח
שנתימלא (טופס ,)0310וזאת עלמנתשניתןיהיה לחשבבצורהמדויקתאתהמסהחלעל
כלהכנסותיו,לחשבאתהניכוייםוהזיכוייםהמגיעיםלווכיוצ"ב. 


 .2מענק עבודה ("מס הכנסה שלילי")
הדוח המקוצר נוסח כך שיכיל את כל הנתונים הנדרשים לקבלת מענק עבודה (מענק מס
הכנסהשלילי)וניתןבאמצעותולבצעבדיקתזכאותלקבלתהמענק .
מענק לבעל עסק ניתן בדרך של זיכוי מהמס המחושב של העצמאי בשנה שבגינה הוגשה
הבקשה ובשלוש שנים שלאחריה .הדוח המוצע אינו כולל חישוב מס ,אך לצורך חישוב
הזיכוימהמסייחשבהמסשבדוחכמסבסכוםאפס.
יודגש ,כי חוק מענק עבודה ("מס הכנסה שלילי") מחייב הגשת דוח שנתי באופן
"מקוון" כחלק מתנאי הזכאות לקבלת המענק .לפיכך ,נישום הבוחר להגיש דוח שנתי
מקוצר,אשרגםמגישבקשהלקבלתמענקעבודה("מסהכנסהשלילי") ,חייבלהגישאת
הדוחהמקוצרבאופן"מקוון".

 .7הכנסות שאינן מיגיעה אישית
נישוםבעלהכנסותשאינןמיגיעהאישיתאינורשאילהגישאתהדוחהמקוצר. 
ככלל ,הכנסות שאינן מיגיעה אישית מתחילות ממדרגת מס גבוהה (של  30%לפי סעיף
(040א) לפקודה) ויתכן אובדן מס בשל העובדה שהדוח השנתי המקוצר אינו כולל חישוב
מס.לדוגמא:הכנסותמהשכרתמקרקעין,הכנסותמהשכרתנכסיםבלתימוחשיים .
בנוסף ,ברווחי הון או בשבח מקרקעין חישוב המס הוא הכרחי ,בין היתר ,בשל החישוב
הלינאריואפשרויותהפריסה .
לגביהכנסותמשוקההון(רווחיהון,ריביתודיבידנד)נקבעכיניתןיהיהלהגישדוחמקוצר
כאשר לבעל העסק או לבן זוגו הכנסות מסוג זה ,היות ומנוכה מס מלא במקור ,למעט
במקרהבובעלהמניותהואבעלמניותמהותי. 
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מאחר שמהכנסות משוק ההון מנוכה מס במקור ולא צפוי אובדן מס ,על מנת להקל על
מגישיהדוח,איןצורךלצייןהכנסותאלובדוחהמקוצר. 

" .2בן זוג רשום"
ההתייחסותבדוחהמקוצרל"בןהזוגהרשום"תהיהכמובדוחרגיל .

 .2מגיש דוח הזכאי לפטור לפי סעיף  )2(2לפקודה
מישזכאילהטבותמכוחסעיף)1(7לפקודהחליםלגביוהתנאיםלהגשתדוחמקוצרכמו
אצלכלנישום .בדוחנכללשדההמתייחסלנכהוהפטורשהופחת מהכנסהמעסקאומשלח
יד,הנחוץלצורךחישובמענקעבודה("מסהכנסהשלילי") .

.01

ניהול ספרים
מחזור העסקים שמאפשר הגשת דוח שנתי מקוצר הוא מחזור נמוך יותר מהמחזור של
"עוסק פטור"שנקבעבסעיף  0לחוקמע"מ. סעיף4א להוראות מסהכנסה(ניהולפנקסי
חשבונות),התשל"ג,0713מסדיראתחובתניהולהחשבונותלסוגעסקיםזה.נקבעכיעוסק
קטן שהינו עוסק פטור חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות שובר קבלה או ספר
פדיוןיומיותיקתיעודחוץ .
כלעסקקטןשאינועוסקפטור,חייבלנהלאתספריועלפיהתוספתאליהשייך .

.00

מידע המועבר לביטוח הלאומי מתוך נתוני הדוח השנתי

שינוייםבדוחהמוגשלרשותהמסיםעשוייםלהשליךעלהנתוניםהמגיעיםלמוסדלביטוח
לאומי , העושה בהם שימוש הן לעניין חישוב חבות בדמי ביטוח לאומי והן לעניין זכאות
לגמלאותולקצבאות. 
המידעהנכללבדוחהמקוצרמספקאתהביטוחהלאומילצרכיוהשונים .

.04

פתיחת תיק ל"בעל עסק קטן" במחלקת שירו"ת (שירות רשת ותפעול)
על מנת שבעל עסק קטן יקבל את ההקלה להגשת דוח שנתי מקוצר כבר בשנת פתיחת
העסק ,,עליו להצהיר ,במסגרת ההודעה על התחלת ההתעסקות שהוא חייב להגיש על פי
סעיף  032לפקודה ,על הכנסתו הצפויה מיגיעה אישית ,לרבות בדבר הכנסתו מעסק קטן.
סימונוכ"בעלעסקקטן"ימנעדרישהלתשלוםמקדמה .
במקבילהנישוםרשאילהגישבקשהלפטורמניכוימסבמקור.אםבמהלךהשנהקייםצפי
שההכנסותיגדלומעברל-01,111,₪הנישוםיצטרךלשנותאתהצהרתו .
בעת פתיחת התיק החדש ליחיד עצמאי ,אם הנישום מקיים את הדרישות להיחשב כבעל
עסקקטן,יש לדווח זאתבשאילתא ,ITIKאופציה 30ואםמדוברבפתיחתתיקסגור/לא
פעילבאופציה.34 
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בעת פתיחת תיק עצמאי חדש לנישום בעל עסק קטן ,יידרש העובד לסמן במערכת ,ITIK
אופציה,30אתהשדה"אופיפעילותנישום".לאחרשסומןהשדה,ייפתחחלוןבוישלבחור
ביןשתיאפשרויות:"עצמאי"או"בעלעסקקטן". 
כנ"לכאשרמדוברבפתיחתתיקסגור .
ניתן לשדר אופי פעילות נישום "בעל עסק קטן" בסוגי תיק  ,41 ,21 ,20 ,24 ,23 14ו -13
בלבד .
בעתשינויפרטיתיקבמסהכנסהבמערכת,ITIKאופציה,40ניתןיהיהלמלאהשדה"אופי
פעילותנישום".לצורךזה,ייפתחחלוןבוישלבחורביןשתיאפשרויות:"עצמאי"או"בעל
עסקקטן" .
אופציות אלה מאפשרות לדווח כי נישום עצמאי מסוים הפך ל"בעל עסק קטן" או חדל
לקייםאתדרישותלהיחשבל"בעלעסקקטן". 
לאניתןלשדראופיפעילותנישום"בעלעסקקטן"לפושטרגל .
אופי הנישום כ"בעל עסק קטן" יוצג במערכת  ITIKבאופציה  ,00הצגת פרטי תיק במס
הכנסה .


.02

הגשת הדוח המקוצר ושידורו
 02.0הגשתדוחמקוצרבאופן"מקוון"באמצעותהאינטרנט
ניתןלמלאאתהדוחהמקוצרבאתרהאינטרנטשלרשותהמסים.ישלהגישאתהדוח
כשהוא חתום במשרד השומה .יוער ,כי כללי הפטור או הגשת הדוח המקוון הינם
הכלליםשנקבעובתקנותמכוחסעיף(030ב)4לפקודה .
 02.4שידורהדוחבשאילתאISUM
בקליטת הדוח בשאילתא  ISUMיירשם בשדה  411 -"קוד טופס" ,עם ערך 031
(מספרהטופס),המעידעלקליטתהדוחכדוחמקוצר.סעיפישומההמותריםבשידור
דוחמקוצרהם:11ו-.10 
בשומה עצמית (סעיף שומה  )11תשודר הנמקה מספר  10שתופיע בהודעת השומה
לנישום.נוסחההודעההינוכדלקמן :


"הודעת שומה זו כוללת את פרטי הדין וחשבון השנתי המקוצר אותו הגשת ואשר
החוקרואהבואתשומתךהעצמית.עלדוחזהלאחושבמס" .

באישור שומה עצמית (סעיף שומה  )10תשודר הנמקה מספר  10שתופיע בהודעת
השומהלנישום.נוסחההודעההינוכדלקמן :

"אישרתיאתהדיןוחשבוןהשנתיהמקוצראותוהגשת.עלדוחזהלאחושבמס" .
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בשומהעצמית(סעיףשומה,)11בשידורע"ימייצגים(הנמקה)03שתופיעבהודעת
השומהלנישום.נוסחההודעההינוכדלקמן :

"הדוחהמקוצרשהגשתשודרישירותלמחשברשותהמסיםע"ימייצגך,ואנורואים
בואתשומתךהעצמית.עלדוחזהלאמחושבמס.טרםבדקנואתשלמותהמסמכים
שצורפולדוח" .

 02.2מערכת מסמכים חסרים 
במקרים בהםהנישוםהגישדוחשנתימקוצרומבדיקתהנתוניםעולהשעליולהגיש
דוח שנתי מלא ,יש לשלוח מכתב לנישום ממערכת מסמכים חסרים .המכתב ישלח
דרךאופציהחדשההמופיעהבתפריטצד"דוחמקוצרלעסקיםקטנים".עםשליחת
המכתביתבטלאוטומטיתאישורהגשתהדוח .
נתוןזהיופיעב- ITAMבנוסףלמערכתמסמכיםחסרים .

.02

היבטי גבייה
 02.0מהלך המקדמות
תיקחדשלאיחויבבמקדמותאםסומןמאפייןאוכלוסיה(עסקקטן)בשאילתא
 ,ITIKזאת ,בנוסף לאפשרות הקיימת היום לגבי תיק המסווג כסוג תיק 41
במע"מ .
עצמאי,בעלתיק,שהגיש"דוחשנתימקוצר"לאיחויבבמקדמותבשניםבהןשנת
המס לגביה הוגש הדוח המקוצר ,הינה "השנה הקובעת" כהגדרתה בסעיף 012
לפקודתמסהכנסה. 
לא תבוטל באופן אוטומטית דרישת מקדמות אם במהלך השנה הנישום מגיש
"דוח שנתי מקוצר" .במקרה זה יוכל הנישום לבטל את המקדמות על פי הנוהל
הרגיל,דהיינו,באמצעותהגשתבקשהאושידורהחלטתמייצג. 


 02.4מהלכי החזרים וטיפול בתשלומים – חסימת הגשת דוח מקוצר
מערכתהשומהתחסוםקליטת"דוח שנתימקוצר" אםהואיוצריתרתזכות או
אםישנםתשלומיםבגבייהומקדמותמכלסוג(כוללמקדמותמיוחדות).במקרים
אילועלהנישוםלהגישדוחרגיל .

 02.2סימונים בשאילתות הגבייה
בשאילתתהמקדמות(שאילתא)042–נוספהסיבתאיחבות"עסקקטן". 
השתקפותבמצבחשבון(שאילתא)031–תוצגחבותמס""1בשנהבההוגש"דוח
שנתימקוצר" .
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יבוצע עיכוב החזר לגבי תשלומים שיגיעו לשנת מס לאחר הגשת דוח מקוצר.
במקריםאלולאניתןלבצעשחרורבאמצעותשאילתתתלם.220 

 .02אי הגשת דוח או איחור בהגשת דוח
"דוח שנתי מקוצר" נחשב כאמור כדוח לכל דבר ועניין ,ולפיכך ,הוראות הסעיפים
המתייחסיםלקנסותבגיןאיחורבהגשתדוחיחולוגםעלדוחזה. 
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