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 שינויים בדוח שנתי  

 2015לשנת מס 
 



 דוחות שנתיים 

 2017משנת פרויקט דוח ללא נייר החל •

 

מערכת  -2015שידור דוחות לשנת המס •

 מ"לשעמשופרת למייצגים מחוברים 

 

 2015שינויים לגבי דוחות לשנת מס •
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דוח שנתי ללא נייר החל 
 2016מדוחות לשנת מס 

 מטרת הפרויקט

  באמצעות נישומים/למייצגים השירות שיפור

  שנתי ח"דו הגשת שתאפשר מערכת פיתוח

  באופן (דרושים ומסמכים נספחים לרבות)

 .השומה למשרדי בהגעה צורך ללא ,מקוון
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שידור  
 דוחות

 אינטרנט

 נישומים מייצגים

 נט-אינטרא

מייצגים  
 בלבד

 2016החל מדוחות לשנת מס  -דוח שנתי מקוון

 מסלולי שידור דוחות למס הכנסה  



  מייצגים ונישומים –שידור באינטרנט  מייצגים –נט -שידור באינטרא

 דוחות את לשדר יוכלו ועובדיו המייצג

  .שלהם המיוצגים

 .בלבד שלו הדוח  את לשדר יוכל – נישום

  .מיוצגיו דוחות את לשדר יוכל – מייצג

  להגשת עד הקודמים בשידורים לצפות יוכלו

 .הדוח

  הקודמים בשידוריו לצפות יוכל מייצג/נישום

 .הדוח להגשת עד

 בהתאם ם"שע ממאגרי נתונים לקבל יוכל .ם"שע מאגרי מול אינטראקטיבית עבודה

   .ההזדהות לרמת

 : "מקוונת דוח הגשת"

 טופס בו המועד - הדוח הגשת תאריך

 נסרק המיוצג ידי על החתום ההצהרה

 על הדוח את המסך על אישר והמייצג ,ם"לשע

 .(הנתונים נעילת) וצרופותיו נספחיו כל

 המייצגים של לתהליך זהה התהליך – מייצג

  .נט-באינטרא

  המועד – למשדר הדוח הגשת תאריך – נישום

  נכונות את חתימה בתחליף מאשר הנישום בו

  .והצרופות הטפסים הדוח נתוני

 נחתם וצרופותיו נספחיו כל על המשודר הדוח

  .(נתונים נעילת) במערכת ונשמר

 

 
 
 

 קווים כללים

 2016החל מדוחות לשנת מס  -דוח שנתי מקוון



 נייר ללא דוח

  למשרד בהגעה צורך ללא ח"הדו הגשת

 .השומה

  זמין הדוח הגשת בדבר המידע – אורכות

    .יותר

 נישום/המייצג אצל ונספחיו הדוח שמירת

  שישמרו צרופות מספר מלבד ,במחשב

 .כמקור

 2016החל מדוחות לשנת מס  -דוח שנתי מקוון
 "דוח ללא נייר"נישומים מהגשת /התועלות למייצגים     



   .IDOM בשאילתא בסטטיסטיקות צפייה
 

   .ISUG בשאילתא בשומה צפייה

 

 7 במשך והמייצג הנישום חתם עליה ההצהרה שמירת

 .(המלצה) שנים

 

 

 2016החל מדוחות לשנת מס  -דוח שנתי מקוון
 הדגשים והבהרות     



הסבת מערכת לשידור דוחות על ידי מייצגים  •
 .נט-לסביבת האינטרא

 שידור יתבצע כמו במערכת הקיימת באינטרנט•

המערכת תשמש לשידור דוחות לשנות המס  •
 .ISUFבמקום השאילתה , ואילך 2015

:      המערכת תיפתח לשידור על ידי המייצגים •
 2/5/16יחידים ביום 

  30/9/16חברות ביום    

 2.5.2016אפשרות שידור באינטרנט החל מתאריך 
 (ליחידים וחברות)

 2015דוח שנתי מקוון שנת מס 

 הסבת מערכת המייצגים



חייב בהגשת דוח שנתי באופן חבר בני אדם •

 מקוון

לגבי אופן השימוש במערכת החדשה   הדרכה•

 קיימת בתוך המערכת

 יחולקו השנה למייצגים לאטפסים ומדבקות •

שפע טל   -א"בת)במשרדי השומה תיקונים יחולקו •

 (66ם כנפי נשרים -בי, 12

 2015דוח שנתי מקוון שנת מס 
 הסבת מערכת המייצגים



מאת מר שלמה אוחיון  6.4.2016הודעה מיום  

 :ל בכיר שירות לקוחות"סמנכ

עד  2015ניתן יהיה להגיש דוחות חברות לשנת המס 
באמצעות היישום המקוון באינטרנט  , 29.9.2016ליום 

 .או באופן לא מקוון

,  לפקודה 210ובהתאם לתיקון  1.10.2016 –החל מה 
תחול חובת הגשת דוח מקוון על כלל דוחות החברות  

רים "למעט דוחות של מלכ, ואילך 2015משנת המס 
 .ושותפויות נפט

 2015דוח שנתי מקוון שנת מס 
 הסבת מערכת המייצגים



 : למייצגים תינתן אפשרות נוספת

על פלט הדוח מהתוכנה  את הלקוח להחתים •
או על ( 'ארז וכו/  לירם/  ל.מ.טלדוגמא מתוכנת )

 . טופס דוח שנתי

המייצג ישדר  , לדוח שחתם הנישום בהתאם•
 . למחשב רשות המסים את הדוח השנתי

לפקיד השומה יהיה הדוח השנתי שיוגש הדוח •
-עליו חתם הנישום בצירוף תדפיס העמוד עם הבר

 .  מ"קוד שהופק מתוך המערכת של שע

שהדוח החתום חייב להיות זהה לדוח   יודגש•
 .  ששודר

 2015דוח שנתי מקוון שנת מס 
 הסבת מערכת המייצגים



 דוח שנתי מקוון
 כניסה למערכת –הסבת מערכת המייצגים 



 דוח שנתי מקוון
 כניסה למערכת הזדהות   –הסבת מערכת המייצגים 



 דוח שנתי מקוון
 הטענת קובץ  –הסבת מערכת המייצגים 



 דוח שנתי מקוון
 סימון אישור שידור   –הסבת מערכת המייצגים 



 דוח שנתי מקוון
 והדפסה  ( באדום)אישור השידור  –הסבת מערכת המייצגים 



 פלט הדוח השנתי



 :בלשוניותמחולק בדוח המקוון המידע 

 פרטים  אישיים  •

 1301פרטים  כללים •

 פירוט הכנסות  •

 ל"נספח חו•

 רווחי הון  •

 

 2015דוח שנתי מקוון שנת מס 

 הסבת מערכת המייצגים מידע 



 דוח שנתי מקוון
 פרטים אישיים –הסבת מערכת המייצגים 

השדות המופיעים  

באפור מתמלאים  

אוטומטית על ידי  

,  המערכת

והפרטים האישיים  

 .  לא ניתנים לשינוי

 המשך  



 דוח שנתי מקוון
 פרטים אישיים –הסבת מערכת המייצגים 



 דוח שנתי מקוון
 1301פרטים כלליים  –הסבת מערכת המייצגים 

 המשך  



 דוח שנתי מקוון
 1301פרטים כלליים  –הסבת מערכת המייצגים 

 המשך  



 דוח שנתי מקוון
 1301פרטים כלליים  –הסבת מערכת המייצגים 



 דוח שנתי מקוון
 מסך פירוט הכנסות –הסבת מערכת המייצגים 



 דוח שנתי מקוון
 רווח הון –הסבת מערכת המייצגים  

יש לשדר מספר עסקה   66, 65, 27, 77בעסקאות •

 (.מספר רץ) מ"בתל

 .יהיה תואם למספר הנספחים הכולל שצורפו 054שדה •

 :נספחים שלא שודרו מהסיבות הבאות–

 נספחים של עסקאות 14מעל •

 השבחות 5מעל •

 "אחר"•

 המייצג ישדר והדוח ימתין במשרד לניתוב

 נספח שלא שודר בגלל הפסד לא יעוכב לניתוב–



 דוח שנתי מקוון

 ISUMבמשרדים  –רווח הון 

מספר הנספחים   054בשדה , כמו בשנים עברו•

 .זהה למספר הנספחים ששודרו
 

נט עסקאות עם -במקרה ושודר באינטרנט או באינטרא•

את  054המערכת מאחורי הקלעים תרשום בשדה , הפסד

 (.ללא עסקאות עם הפסד)מספר העסקאות ששודרו 
 

 14מעל , במקרה וצורפו עסקאות שלא שודרו מסיבות של•

השומה ממתינה  , השבחות או אחר 5מעל , עסקאות

מספר  054בהתאם לניתוב ישודר בשדה . לניתוב

 . העסקאות ששודרו



 דוח שנתי מקוון
 רווח הון –הסבת מערכת המייצגים  

 פריסה

 98-ו 97שנות הפריסה תפתח טבלה עם קודים לפי 

 . לכל שנת מס

, חובה למלא( הכנסות בשיעורי מס רגילים) 97קוד •

 . אפסניתן למלא 

 .למלאלא חובה ( זיכויים לפריסה) 98קוד •



זהה לשדה 
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מספר  

 הכנסה

 זיכויים



 דוח שנתי מקוון
 50רווח הון  –הסבת מערכת המייצגים  

דוגמת נספח רווח  
 עסקת שבח   –הון 

 המשך  



 דוח שנתי מקוון
   50המשך רווח הון  –הסבת מערכת המייצגים 



 דוח שנתי מקוון
 76תיקון  1.1.2014שידור דירת מגורים מיום  – 50המשך רווח הון 

 

 

רווח לאחר מועד )בלבד  69קוד , בעסקאות אלה יש לשדר במרכיב הרווח

 .25%בשיעור ( השינוי

 

 1.1.2014שידור דירת מגורים מיום  – 50המשך רווח הון  בע תיק1.1.2014שידור דירת מגורים מיום  – 50הון רווח •



 דוח שנתי מקוון
 ל  "נספח חו –הסבת מערכת המייצגים 



 דוח שנתי מקוון
 אשף ישובים–הסבת מערכת המייצגים 



 דוח שנתי מקוון
 זיכוי ילדים. אשף נ–הסבת מערכת המייצגים 



 דוח שנתי מקוון ליחיד 
 י מייצגים יחכו לניתוב במשרד"המקרים בהם הדוחות שמשודרים ע     

מנהל חברה משפחתית 
 (334)ל שאינה משויכת לקוד "או בנספח חו 1301שידור הכנסה בדוח 
נתפס באי ניהול ספרים 
ז לא בגיל פרישה ולא שודר "ז ושני ב"שודר סימון נכה לרשום או לב

IS95 
ז ולא שודר "שודרו הכנסות לנכה לרשום או לבIS95  
 שודרו נטולי יכולת ולא שודרIS45 
 חיוב שבח שונה – 114שודר שדה 
 3או  1=  263שדה  –שודר תכנוני מס 
למעט אם הסיבה היחידה  )י הנישום שיש רווחי הון שלא שודרו "סומן ע

 (.הפסדים
ח בנפרד"ז מגיש דו"י הנישום שב"סומן ע 
 04שומה 



 למייצגים מערכת הסבת
 

 .יותר נוחה עבודה סביבת

  מתוך 1214/1301 השנתי הדוח טפסי הדפסת
   .הדוח שידור לאחר ,המערכת

 :כגון בעבר חסומות שהיו שידור אפשרויות פתיחת

 משפחתיות חברות

 בתוקף אינה שהאורכה חברות תיקי

  .12 -מ שונה מאזן חודש

 משוער דוח או 04 שומה קיימת

   .הדוח משידור כחלק ,הון רווח עסקאות של שידור

 .הון ברווח פריסה שידור

  מניות ובעלי הון רווחי הכולל ((OPCN קובץ העברת
 .בחברה

 דוח שנתי מקוון
 התועלות למייצגים     



 למייצגים מערכת הסבת
 

  : הדוח שדות של ידידותי מילוי

  .ידנית כתיבה במקום הכלליים הפרטים הקלדת

  מילוי עם הנפתחות אפשרויות רשימת ידי על הכוונה
   ."חישוב סוג" ,סניף/בנק סמל : כגון ,קודים שדות

  שידור :כגון ,(מורכבים לשדות עזרה מסכי) אשפים
  טופס) כושר אובדן ניכוי ,הימורים ,ד"משכ הכנסות

  ,אקדמאי תואר ,חדש עולה ,ילדים זיכוי נקודות ,(134
 ,"מוטב עמית"כ לא ג"קופ וזיכוי ניכוי לחישוב בקשה

 .ועוד בהנחה המזכים ישובים רשימת

  שם :כגון ,ם"שע ממאגרי שדות של אוטומטי מילוי
   .זוג בת /בן ,רשום זוג בן ,משפחה שם ,פרטי

 דוח שנתי מקוון
 התועלות למייצגים     
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 2015שינויים לגבי דוחות לשנת מס   •

 חובת הגשת דוח שנתי ליחיד
 הסכומים המרביים המקנים פטור מהגשת דוח

 ₪  810,720עד , ב121' לפי ס, הכנסה חייבת•

 ₪ 810,720מחזור מכירות מנייר ערך עד •

 ₪  643,000הכנסה ממשכורת עד •

 ₪ 334,000עד ( 122סעיף )הכנסה מדמי שכירות •

 ₪ 334,000הכנסת חוץ עד •

 ₪ 334,000הכנסה מקצבת חוץ עד •

 ₪ 334,000הכנסה נוספת עד •

 ₪ 638,000הכנסה מריבית עד •

 ₪ 1,856,000ל עד "ים בחו/שווי נכס•
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 דוח מקוון
 

 : לפקודה קובע (  2ב )131סעיף 

 החייבת בהגשת דוח ויש לה הכנסה   חברה
 או 

 החייב בהגשת דוח שנתי  יחיד

 או עסק או משלח יד/ויש לו הכנסה מעבודה ו

  

באופן נדרשים להגיש את הדוח השנתי 
 .מקוון
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 פטורים מהגשת דוח מקוון

 .יחיד שהוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה 

 או    

 :יחיד שהתקיימו בו שני התנאים המצטברים

אינה עולה  ( או משכורת/קרי מחזור עסקי ו)הכנסה שנתית 1.

 .לגבי כל אחד מבני הזוג₪  80,520על 

ואם היה  ₪ 80,520הכנסה חייבת שנתית שאינה עולה על  2.

סך כל הכנסתם החייבת אינה עולה על   –לו בן זוג 

161,030 ₪. 

 הפטור לא יחול על מי שהוא או בן זוגו בעל שליטה בחברה

 ".  מס הכנסה שלילי"או מי שהגיש תביעה לקבלת מענק  
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 באופן מקוון 6111חובת שידור טופס 

  

מ "סכום המחזור ללא מע•
 .₪ 254,777עודכן למעל 

גם השנה  אין שינוי בטופס •
 .2014לעומת שנת מס 

 



 -מס נוסף על הכנסות גבוהות 

 2013חיוב במס הנוסף בפריסות 

 (פריסה)הכנסה ליותר משנה אחת חלוקת 

יחולו  , המס הנוסףלעניין בחישוב ההכנסה החייבת 

:  כגוןלפרוס הכנסות לפקודה המתיר ( ג)8הוראות סעיף 

  , מענק פרישה או מוות, חופשהפדיון דמי , שכרהפרשי 

 .היוון קצבה

,  הוןלעיל אינו חל על פריסות של שבח ורווח האמור 

המס הנוסף תכלול את  לעניןהחייבת דהיינו ההכנסה 

סכום השבח הריאלי המלא ואת סכום רווח ההון הריאלי  

 המלא בשנת ביצוע העסקה
44 
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 חלק הפרטים הכלליים

 הצהרה על הכנסות מפעילות באינטרנט 

בשנת המס היו לי הכנסות מפעילות 

 ('פרסום וכד, שיווק, מסחר)באינטרנט 

הוסף בחלק ב  0135ו 1301בדוח השנתי בטפסים •

שדה אינפורמטיבי ובו הצהרה  ( פרטים אישיים)
 . בדבר הכנסות מפעילות באינטרנט

 מגיש דוח ימלא הצהרה       ם כן  ם לא•

 2 קוד, 1קוד  307בהתאם ישודר שדה 



 קבלת חוות דעת חייבת בדיווח 214תיקון  

שהעניקה  בכתבחייב בדיווח אדם שקיבל חוות דעת •
דחיית  , דהיינו הנחה או הקלה במס, לו יתרון מס

הפחתה או הימנעות ממס  , אירוע מס או מועד תשלום
 :ובלבד שהתקיים לגביה אחד מאלה

תלוי בסכום יתרון המס  , שכר הטרחה בגין חוות הדעת-
 .שייווצר למקבל חוות הדעת

לפחות   3 -דהיינו כוללת תוכן אחיד ל, היא תכנון מדף-
 .ותנאים נוספים

•   
•  
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 המשך חוות דעת חייבת בדיווח

חובת הדיווח היא על חוות דעת  •

ועל עמדה   1.1.16שניתנה מיום 

חייבת  בדיווח שהובאה בדוח לשנת  

 .ואילך 2016
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הכנסה לפי חוק חלוקה לחיסכון   –' חלק ה

 פנסיוני

נקבע שסכומים הוניים יעברו בין הקופות כאילו  •

המשיכו באותם תנאים ולא ישתנה משטר המס עד 

הפקדות עד )ג הונית "למשל קופ. המשיכה

 .ל קרנות השתלמות"כנ(. 1/1/2008

 

חלוקת כספים שנצברו   -בהיעדר חקיקה אחרת•

, כחיסכון פנסיוני לשם העברתם לבן זוג לשעבר

לשם כך  . היתה מתחייבת כמשיכה שלא כדין

 ג124סעיף , (א17)9סעיף , (7ה)3חוקקו סעיף 
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הכנסה לפי חוק חלוקה לחיסכון   –' חלק ה

 פנסיוני

סכומים שהועברו לחשבון חדש על שם בן הזוג  •

לשעבר בקופת גמל לקצבה במסגרת הוראות  

 .החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני

 -(ג124סעיף ) 21%מס בשיעור  338, 288בשדה •

יירשמו סכומים חייבים מעבר לפטור לפי סעיף 

ניכוי או ,  הנחה, והם אינם זכאים לפטור( א17)9

 .040במקביל יירשם הניכוי בשדה . קיזוז כלשהם
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 1דוגמא 

  1,900,000ג לקצבה נצבר סך של "בקופ•

 מועבר חצי מהסכום לבן הזוג•

 -ראשית מועבר הסכום שעולה על התקרה של כ•
 400,000סכום של (. 8,460* 180) 1,500,000

היתרה של . אצל המעביר 21%ב  מחוייב
 (.א17)9פטורה מכוח סעיף  550,000

על אף שהמס מתחלק בין שני בני הזוג הקופה  •
תוציא אישור על מלוא הסכום ומלוא הניכוי לבן 

 .הזוג המעביר
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 2דוגמא 
הכולל  1,900,000ג לקצבה נצבר סך של "בקופ•

 6%, תגמולי עובד 7%, תגמולי מעביד 7.5%
 .פיצויים

 מועבר חצי מהסכום לבן הזוג•

 556,000= 6*1,900,000/20.5מרכיב הפיצויים •
: חישוב סכום הפיצויים המועבר לבן הזוג לשעבר

117,000=556,000/1,900,000  *400,000 
הנישום יכול לבחור שחישוב המס ייעשה במועד  

ולשלם   21%כלומר לא לשלם את ה , פרישתו
 283,000: 21%היתרה החייבת ב . בפרישה

 (.א17)9פטורה מכוח סעיף  550,000היתרה של •
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     1301 - דוח שנתי ליחיד

 – 264בטבלת הילדים הורד שדה 
 משמורת משותפת מלאה



181/182שדה נקודות זיכוי לתואר אקדמאי        

 31.12.2013סיום לימודים עד ליום 

לכל שנה החל מהשנה  אחתנקודת זיכוי  –תואר ראשון 
 (1קוד ) . שנים 3 -לאחר סיום הלימודים ולא יותר מ

שנה החל מהשנה לכל זיכוי נקודת מחצית  -תעודת מקצוע
 (5קוד ).שנים 3 -לאחר סיום הלימודים ולא יותר מ

נקודת זיכוי לכל שנה החל מהשנה מחצית  -תואר שני
 (2קוד .)משנתייםלאחר סיום הלימודים ולא יותר 

בשלוש שנות מס  אחתנקודת זיכוי  -תואר שלישי ברפואה
נקודת זיכוי  חציראשונות שלאחר סיום הלימודים ועוד 

 (3קוד ). בשתי שנות המס הבאות

לתואר ראשון כאמור  אחתנקודת זיכוי  -תואר שלישי ישיר
נקודת הזיכוי למשך שנתיים לאחר שנת   מחציתו, לעיל

 (4 -ו 1קודים ) .המס שבה הסתיימו לימודי התואר השלישי

 

 



181/182שדה נקודות זיכוי לתואר אקדמאי        

 :ואילך 2012התמחות בשנת 

זכאי לקבל תואר ראשון או שני שבתחום עיסוקו נדרשת  

זכאי לבחור אם נקודות הזיכוי יובאו בחשבון  , התמחות

החל בשנת המס שלאחר שנת סיום הלימודים או לאחר  

במקרה זה יש למלא שנת סיום  . שנת סיום ההתמחות

 . התמחות בנוסף לשנת סיום לימודים

 1.1.2014סיום לימודים החל מיום 

שנת מס אחת  זכאי להטבות המפורטות לעיל למשך 

בשנת המס שלאחר סיום התואר או בשנה   בלבד

 .לפי בחירתו, שלאחריה



66...מספר תיק נקודות זיכוי לעובד זר       

 :(3סוג חישוב ) 2015הזכאות לנקודת זיכוי משנת 

  –עובד זר חוקי בתחום הסיעוד זכאי ל  .א

 .( 9MM  138שדה )נקודות זיכוי     2.25         

 עובדת זרה חוקית בתחום הסיעוד זכאית  .ב

 .  ( 9MM  138שדה ) נקודות זיכוי 2.75 -ל 

 נקודות    0.5 -עובדת זרה חוקית זכאית ל .ג

 .( 7MM  138שדה ) זיכוי             

 

אם שהה העובד הזר או העובדת הזרה חלק משנת  
יובאו בחשבון חלק יחסי מנקודות הזיכוי כאמור  , המס
 .  לפי מספר החודשים בהם שהו בארץ, לעיל



 1214- דוח שנתי לחברה

ואילך חלה גם על חברות   2015החל משנת מס •

 .להגיש את הדוח באופן מקוון

 :של הטופס' שדות חדשים בחלק ו•

 

 

סכום שדה  :  המס יחושב 043 הכנסה מבניין להשכרה

 .ההכנסה כפול שיעור המס

 שיעור מס מבניין להשכרה

(10%,11%,15%,18%) 

סכום שדה  :  המס יחושב 063

 .ההכנסה כפול שיעור המס

הגבלה לשיעורי המס  

 הרשומים

מוטב או /דיבידנד ממפעל מאושר

שנתקבל מתוך דיבידנד כאמור  

 20%בשיעור 

  

061 

סכום השדה  : המס יחושב

   20%כפול 



 1214- דוח שנתי לחברה

 -ו 217,218שדות הורדו : רווחים כלואים ' בחלק י•
 סכום השקעה מצטברת  121נוסף שדה . 219

 (מצורף970מתוך טופס ) 

 .1228מספר טופס הקיבוצים שונה ל •

 :1323' ט', נספח ד, ל"הכנסות מחו•

 ... מס ששולם              הכנסה חייבת     

 _______462______               461         9%בשיעור של  -'מועדף אזור פיתוח אממפעל        

 (1214בטופס  039הסכום צורף להכנסות בשדה )     

  

 _______449______               447   16%בשיעור של  -מועדף אזור פיתוח אחרממפעל        

 (1214בטופס  039הסכום צורף להכנסות בשדה )         

 

 



 

 תודה רבה
 

 

 הדברים המובאים במצגת זו הם דברי הסבר  

 באים במקום הוראות חוק או הוראות נוהל שנקבעוואינם 

 

  


