
  
  

  

  

  

    1567משרד                                        
  2011 רנובמב                         

  אדונים נכבדים,
  

  2011ה לקראת סוף שנת הודעות, הצהרות ודיווחים מסויימים לפקיד השומ  הנדון:
  
  

  רשימת תכנוני מס עליהם יידרש דיווח לרשויות המס .1

 
החייבים בדיווח בתחומי מס , פורסמו תקנות ובהן רשימה של תכנוני מס 2006בחודש דצמבר 

ההכנסה, מיסוי מקרקעין ומע"מ. יש לציין כי לא כל פעולה הכלולה ברשימה משמעותה שרואים 
בה תכנון מס שאינו לגיטימי, אלא שהיא חייבת כאמור, בדיווח. באם בוצעה פעולה הכלולה 

  תכנון מס חייב  שכותרתו "הודעה על פעולות שהן 1213ברשימה, יש לצרף לדוח המס השנתי טופס 
  מס הכנסה".  -בדיווח

  

  חובת תיעוד והצהרת נאותות שוק ביחס לעסקאות בינלאומיות - מחירי העברה  .2

 
פרסמה רשות המיסים טופס "הצהרה על עסקאות בינלאומיות כמשמעותן  2007בחודש אוקטובר 

פו לדו"ח ). טופס ההצהרה מהווה נספח שחובה לצר1385א לפקודת מס הכנסה" (טופס 85בסעיף 
המס השנתי (באם הוא רלבנטי) וכולל פרטים לגבי אופי העסקה, פרטי הצד הקשור לעסקה ומחיר 
העסקה. כמו כן, כולל טופס הדיווח הצהרת מנהלים כי העסקה המדווחת נערכה בהתאם לתנאי 

א לפקודת מס הכנסה והתקנות הנלוות. נציין גם, שלפי עמדת רשות 85שוק, כפי שהוגדרו בסעיף 
המיסים ישנה חובת עריכת חקר תנאי שוק ותיעוד מתאים, כי לא ניתן להוכיח עמידה בתנאי שוק 

  בדרך אחרת.
  

אם הוא מתבצע במועד שהוא חובת הודעה בכתב ומראש לפקיד השומה על עריכת מפקד המלאי,  .3
בספר  ימים ועד חודש לפני או אחרי יום המאזן; האמור לעיל אינו חל על מלאי המתנהל 10- יותר מ

תנועת מלאי באופן המאפשר קביעת יתרות, וכל פריט בו נפקד לפחות אחת לשנה ונשלחה הודעה 
  עד תחילת שנת המס לפקיד השומה על בחירת שיטה זו.

  
המוסד  - יום מקבלת שומות ניכויים ממס הכנסה  60חובת דיווח למוסד לביטוח לאומי תוך   .4

הודעה, לפיה מוטלת על המעבידים חובת דיווח  2009בחודש פברואר  לביטוח לאומי (מל"ל) פרסם
ודוחות  2009ידי מס הכנסה החל מינואר -שנערכות על למל"ל באופן שוטף, על שומות ניכויים

  יום מקבלת השומה ממס הכנסה. 60 אחרים של מס הכנסה שבהם חויבו, בתוך
 

יום מיום מסירת הקביעה  30מעסיק שיפעל לפי הוראות אלו (לרבות תשלום הקרן וההצמדה בתוך 
של המל"ל) לא יחויב כלל בתשלומי קנסות. מעסיק שלא יפעל כאמור ובמסגרת ביקורת ניכויים 
של המל"ל יחויב בתשלום דמי ביטוח על פי שומות ניכויים של מס הכנסה, יחויב גם בתשלומי קנס 

  מלאים.
  
התקנות הדולריות" לשנת מס הודעה לגבי בחירה של הגשת דוחות מס לפי " - תקנות דולריות  .5

  שנות מס).  3(יש למסור הודעה זו אחת לכל  2012בינואר  30, יש למסור עד ליום 2012
  
הודעה על תחילת התעסקות יש למסור לא יאוחר מיום פתיחת העסק או  -תחילת התעסקות   .6

  התחלת העסק.
  
ישור מקדמי מרשות המיסים בקשה לא -הינו בדרך כלל בתום שנת מס  המועד למיזוג או פיצול  .7

 31צריכה להינתן לפני מועד שינוי המבנה המבוקש. קרי, בקשה לגבי מיזוג/פיצול שמועדה 
  , צריכה להינתן עד לאותו מועד.2011בדצמבר 
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בכל העברה על פי הסעיף, יש  - לפקודה 104העברת נכסים בתמורה להקצאת מניות לפי סעיף   .8
 ברה לפקיד השומה ולצרף את הנספחים המתאימים.יום ממועד ההע 30להודיע תוך 

  
אין למעביד צורך באישור מוקדם של פקיד  -שווי הסעה מרוכזת המאורגנת על ידי המעביד   .9

השומה על מנת לפטור את עובדיו ממס בשל שוויה של ההסעה. כל מעביד אשר עומד בתנאים של 
ל כך לפקיד השומה, יוכל לפטור את עובדיו ) לפקודה ובכללים שפורסמו מכוחו, והודיע ע20(9סעיף 

מזקיפת השווי בגין ההסעה. ההודעה תכלול את הפרטים הבאים: מיקום מקום העבודה, אמצעי 
התחבורה, קווי התחבורה הציבורית למקום העבודה והשעות בהן היא פועלת, מסלולי ההסעה 

 ).20/2004והשעות בהן תופעל ההסעה. (ראה הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 
  

חברה המעוניינת בהטבות מס של "מפעל מוטב" לפי חוק עידוד השקעות הון,  - "שנת הבחירה"  .10
ד לחוק, 51צריכה להודיע לפקיד השומה על "שנת הבחירה" בהודעה שתגיש, בהתאם לסעיף 

 חודשים מתום אותה שנת המס.  12במועד הגשת הדוח השנתי, אך לא יאוחר מתום 
  

חברה המבקשת הטבה במסלול החלופי של חוק עידוד השקעות  - בי מפעל מוטב אישור מראש לג  .11
הון, רשאית לפנות למנהל רשות המסים בבקשה לקבלת אישור מראש, לא יאוחר מתום שישה 
חודשים מתום שנת הבחירה, על כך שמפעל שבבעלותה או מפעל שבכוונתה להקים או להרחיב 

 ל תעשייתי" או בסייגים של ההגדרה "מפעל קשור".ממלא אחר התנאים האמורים בהגדרת "מפע
  

לחוק  68חברה המבקשת להחיל עליה את הוראות תיקון  - הודעה על החלת הוראות מפעל מועדף  .12
העידוד (מפעל מועדף) ובכך לוותר על ההטבות הקודמות מכוח נוסח החוק הישן, צריכה לשלוח 

וע להגשת הדוח השנתי (לפי פרשנות רשות ) לא יאוחר מהמועד הקב908הודעה (באמצעות טופס 
המסים, מדובר במועד שנקבע בפקודה ללא אורכות) וההודעה תחול לגבי שנת המס שלאחר שנת 

. לפיכך, לגבי חברה שטרם מסרה הודעה זו בלא זכות חזרה ממנההמס שלגביה הוגש הדוח ואילך, 
, צריכה לשלוח את 2012המס  ומעוניינת להחיל את ההטבות החדשות בשנת 2011לגבי שנת המס 

  . 31.5.2012ההודעה לכל המאוחר עד ליום 
  

הודעה על תביעת בני זוג לביצוע חישוב נפרד של המס על הכנסתם עד לסכום תקרה  -חישוב נפרד   .13
ש"ח).  תימסר לפקיד השומה חודש לפחות לפני תחילתה  47,760סכום של  2011מסויימת (בשנת 

ע החישוב הנפרד של המס, אלא אם שוכנע פקיד השומה כי לא ניתן היה של התקופה שבעדה נתב
למסור את ההודעה עד למועד האמור, או אז ניתן למוסרה במועד אחר. דהיינו, יש להודיע את 

  .2011בנובמבר  30עד ליום  2012ההודעה לגבי שנת המס 
  

"חברת אם" כהגדרתה בחוק לעידוד התעשיה  - דוח מאוחד לצרכי מס לפי חוק לעידוד התעשיה  .14
(מיסים), רשאית להגיש דוח מס מאוחד עם חברות בנות שבשליטתה, בכפוף לאמור בפרק ו' לחוק, 
בתנאי שהחברות הודיעו לפקיד השומה בכתב תוך שנת המס לגביה מוגש דוח המס המאוחד 

המס השלישית שלאחר השגת  הראשון על כוונתן לעשות כן (ניתן לבקש דוח מאוחד רק החל משנת
, צריך 2011השליטה) לפיכך, מי שזכאי לדוח מאוחד ורוצה להחיל זאת לראשונה בשנת המס 

  .2011בדצמבר  31להודיע עד ליום 
  

יחיד שמעוניין לבחור במסלול המס  -על השכרת דירת מגורים  10%בחירה במסלול מס בשיעור   .15
עד הקפיד לשלם את המס בגין ההכנסה מדמי שכירות , חייב ל2011לגבי שנת המס  10%בשיעור 

 לפקודה.  175מקדמות לפי סעיף  2010, אלא אם כן שילם בשנת 2012בינואר  30ליום 
  

ממכירת נכס הון, שאינו נייר ערך סחיר חובת דיווח ותשלום מקדמת מס בגין רווח (הפסד) הון   .16
 30הדיווח ותשלום מקדמת המס יתבצע בתוך  -(ואינו זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין) 

 מיום המכירה.
  

בשל רווח הון מניירות ערך סחירים במחצית השנייה  31/1/12ובת דיווח ותשלום מקדמה עד ח  .17
  שלא נוכה בגינו מלוא המס במקור  2011של שנת 

  
מות בגין לפקודה, חלה חובת דיווח ותשלום מקד 131על מוכר שחייב בהגשת דוח שנתי לפי סעיף 

עסקאות הוניות בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה (בישראל או בחו"ל), באותם מקרים בהם 
לנישום נוצר רווח הון בעת מכירת נייר ערך, אך לא נוכה מלוא המס במקור (לא נוכה כלל או נוכה 

  באופן חלקי).
  

בינואר של כל  31- לי וביו 31חובת הדיווח ותשלום המקדמה הינה חצי שנתית ונקבעה לתאריכים 
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שנת מס בגין מכירה של ניירות ערך בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח. לפיכך, 
על רווחי הון ממכירת ניירות ערך סחירים  2011יש להגיש את הדיווח החצי שנתי השני של שנת 

  .2012בינואר  31, לא יאוחר מיום 2011עבור החודשים יולי עד דצמבר 
  

פורסמו החוק לתיקון פקודת מס  2008בחודשים מאי ויוני  -דיווחים והצהרות על נאמנויות   .18
) הדן בהוראות פרק הנאמנויות, וכן תקנות הקובעות מנגנון לייחוס הכנסות 165הכנסה (מס' 

הנאמנות ומתווה של רשות המסים לגבי הסכם מס מוצע בנוגע לנאמנויות קיימות שהוקמו לפני 
  . 2006בינואר  1- ה

 
חובת הדיווח השנתי הוחלה, בעיקרון, רק על נאמן בנאמנות או על יוצר או נהנה שבחר להיות בר 
השומה ובר החיוב, כאשר באופן עקרוני לגבי יוצר ונהנה תושבי ישראל הומרה חובת הדיווח 

 ואילך (גם לגבי 2006בינואר  1 השנתי בחובת הודעה בלבד, וזאת לגבי הכנסות שהופקו מיום
   נאמנויות שהוקמו לפני המועד האמור).

  
  חובת הגשת דוח שנתי מקוון ליחיד   .19

 
ואילך באופן  2008לפקודת מס הכנסה נקבעה חובת הגשת דוח מס לשנת המס  161במסגרת תיקון 

מקוון (באמצעות מערכת מחשב של רשות המיסים (שע"מ) או באמצעות האינטרנט) על ידי יחיד, 
ס ושהייתה לו במהלך שנת המס המדווחת הכנסה מעסק, ממשכורת, או החייב בהגשת דוח מ

מחקלאות. בשלב זה יחידים מהסוגים הבאים לא נדרשים להגיש את הדוח באופן מקוון (אך לא 
) ישראלים בעלי הכנסה מעבודה בחו"ל, 1מחובת הגשת דוח שנתי, כעולה מהפקודה): (

 ) תושבי חוץ;2ה; (א לפקוד67המתחייבים במס בהתאם להוראות סעיף 
  

ביולי  18מיום  6910בק"ת  -פטור מהגשת דוח שנתי מקוון לגמלאים ובעלי הכנסות נמוכות  •
ואילך)  2009פורסמו תקנות המעניקות פטור מהגשת דוח מקוון (לגבי שנת המס  2010

במקרים הבאים, אך למעט מקרים שבהם עסקינן ביחיד שהוא בעל שליטה, כהגדרתו 
 שהגיש תביעה לקבלת מס הכנסה שלילי:בפקודה או מי 

 
חידים שהכנסתם השנתית (מחזור או משכורת) וגם הכנסת בן זוגם מעסק, י  (א)

ש"ח לכל אחד, ובתנאי כי  76,710מחקלאות, ממשלח יד ומעבודה אינה עולה על 
 -ש"ח ואם יש לו בן זוג  76,710ההכנסה השנתית החייבת של היחיד אינה עולה על 

ח (הסכומים הנ"ל מעודכנים "ש 153,420בת של בני הזוג אינה עולה על הכנסתם החיי
  );2011וטרם פורסם עדכון לגבי שנת  2010לשנת המס 

  
 יחיד שהוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה;  (ב)

  
יודגש, כי ההקלה האמורה פוטרת יחידים כאמור מחובת הגשת דוח מקוון, אך לא מחובת 

  ודה.הגשת הדוח השנתי, כעולה מהפק
  

הודעה על ביצוע הקצאה באיגוד מקרקעין,  - חובת דיווח על הקצאת מניות באיגוד מקרקעין   .20
(ג) 75ימים מיום ההקצאה, בהתאם לסעיף  30כמשמעותה בהגדרת "פעולה באיגוד" תימסר בתוך 

  לחוק מיסוי מקרקעין. 
  

לפקודה קובע שהחל  166ף סעי -) באופן מקוון בלבד 126+856טפסי ( דיווח שנתי על ניכויים  .21
; מתשלומים 126טופס  -יוגשו דוחות ניכויים שנתיים (ממשכורת ושכר עבודה  2007משנת המס 

. המועד החוקי להגשת הדוחות לשנת באופן מקוון בלבד) 856טופס  -שאינם משכורת ושכר עבודה 
שנתיים המוגשים  . רשות המסים לא מקבלת יותר דוחות ניכויים2012באפריל  30הינו עד  2011

  באופן ידני או ממוכן (על גבי דיסקטים או תקליטורים).
  

  בכבוד רב  
  

  רואי חשבון –קרלמן                                                                                                                     
  


