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יורחב מעגל החייבים , מ"לחוק מע 37מ ובהתאם לתיקון "במסגרת הרפורמה בדיווחים המפורטים למע    
עובדים ויותר וכן  300רים המעסיקים "מלכ, לגבי עוסקים 2011מ החל מחודש ינואר "בדיווח מפורט למע

 .מוסדות כספיים
 

המשותף לרשות המסים , כדי להקל על הטמעת המהלך ובעקבות הבנות עם הפורום ליישום הדיווח המקוון
רשות המסים החליטה להיעתר לבקשות חוזרות ונשנות לדחות בשנה נוספת , ולארגונים הכלכליים במשק

-אשר היו אמורים על, את חובת הדיווח בעבור אוכלוסיית העוסקים המנהלים חשבונות בשיטה החד צידית
אינו  2010ובלבד שמחזורם השנתי לשנת , 2011ח ינואר "מ החל מדו"חות מפורטים למע"פי חוק להגיש דו

 .ח"מיליון ש 4עולה על 
 

הינם עוסקים שמתקיים  2011העוסקים שיצטרפו למעגל החייבים בדיווח המפורט החל מינואר , כפועל יוצא
 :כדלהלן, מהקריטריונים הבאים) או יותר(בהם אחד 

ללא תלות (ח "מיליון ש 4 -גבוה מ  2010כל העוסקים אשר מחזור עסקאותיהם השנתי לשנת 1.
 ). בשיטת ניהול החשבונות

ללא (כל עוסקים החייבים בניהול מערכת חשבונאות בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול פנקסים 2.
 ). תלות בגובה מחזור עסקאותיהם

אך אינם  2011ח ינואר "מ החל מדו"עוסקים אשר קיבלו מכתבים בדבר חיובם בהגשת דיווח מפורט למע
ורשאים לראות  2011פטורים מדיווח מפורט לשנת , עונים על אף אחד מהקריטריונים המפורטים לעיל

מהקריטריונים דלעיל וטרם קיבלו מכתבים ) או יותר(עוסקים העונים לאחד , במקביל. במכתבים כמבוטלים
ואין באי קבלת מכתב בכדי לפטור , 2011ח ינואר "מרשות המסים חייבים בהגשת הדיווח המפורט החל מדו

 .את חייבי הדיווח המפורט מחובת דיווח זו
 

ניתן לפנות למוקד הטלפוני , תמיכה ובירורים בכל הנוגע להגשת הדיווחים, לצורך קבלת מענה על שאלות
: ל"כמו כן ניתן לפנות בדוא; 5656400-02או , )מסים* (*4954: שמספרו, של רשות המסים

mokedreshut@shaam.gov.il .  
 

 18.10.2010דף המידע התעדכן בתאריך 

רשימות תפוצה|כתוב לנו|טפסים|בדוק/חשב|דווח/תשלום|יחידות הרשות           

" פעימה שנייה" -מ "עדכון בדבר דיווח מפורט של חשבוניות למע

 
 )תנאי שימושראה (מדינת ישראל . 2009 כל הזכויות שמורות © 

)Terms of UseCopyright 2009 The State of Israel. All Rights Reserved. (©   

Page 1 of 1הודעה לעיתונות

01/11/2010http://www.finance.gov.il/taxes/hodaa181010.htm

mailto:mokedreshut@shaam.gov.il
http://www.finance.gov.il/taxes/hodaa181010.htm

