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 2020דצמבר,  1
20-MA50D1-17-920 

 לכבוד: 

 ציבור המייצגים והנישומים
 

( והצהרות הון  91, בקשות להחזר מס )תיקי 2019 -ו 2018הגשת דוחות לשנות המס הנדון: 

 באמצעות "מערכת פניות מייצגים" ומערכת מפ"ל  

 
 

הגשת דוחות  2020לאור משבר הקורונה והקושי להגיע פיזית למשרדי השומה אישרנו בחודש מאי 

ובקשות להחזר מס באמצעות "מערכת פניות מייצגים" ומערכת  2019 -ו 2018שנתיים לשנים 

 . 2020באוקטובר  29מכתבי האחרון בעניין זה מיום המפ"ל, ראו 

ברשת המייצגים.   להגשת דוח שנתי מקוון מלא לחברות ויחידיםלאחרונה נפתחה המערכת החדשה  

. המערכת פתוחה כעת רק למייצגים המחוברים 2020בנובמבר  24מכתבי מיום ראו בעניין זה 

 ואילך.  2019לשע"מ ולדוחות לשנת 

ל מנת לשפר את השירות עם זאת, לאור העובדה שעדיין יש קושי להגיע פיזית למשרדי השומה וע

, בקשות להחזר מס והצהרות  2018לציבור המייצגים והנישומים, נאפשר הגשת דוחות לשנת המס 

 הון מרחוק, כמפורט להן:  

 מייצגים המחוברים לשע"מ  .1

לנוכח פתיחת המערכת להגשת דו"ח שנתי מקוון –ואילך    2019הגשת דוחות לשנת המס   1.1

  למייצגים המחוברים לשע"מ  תחסם 20201.12. -מלא יחידים וחברות, החל מה

 באמצעות "מערכת פניות מייצגים".  ואילך 2019דוחות לשנות המס האפשרות להגיש 

מוארכת בזאת   – (91ובקשות להחזר מס )תיקי  2018הגשת דוחות לשנת המס  1.2

האפשרות להגשת דוחות אלה באמצעות "מערכת פניות מייצגים" וזאת עד להודעה 

 חדשה.   

 תיפתח האפשרות להגשת הצהרות הון  1.12.2020 -החל מה – הגשת הצהרות הון 1.3

 וזאת עד להודעה חדשה. באמצעות "מערכת פניות מייצגים"

 

 ונישומים בלתי מיוצגים  מחוברים לשע"מ שאינםמייצגים  .2

מוארכת בשלב    –  (91ובקשות להחזר מס )תיקי    2019  -ו  2018הגשת דוחות לשנות המס   2.1

 זה האפשרות להגשתם באמצעות מערכת מפ"ל.

 דו"ח שנתי מקוון מלאכפי שעדכנו, אנו נערכים בימים אלה לפתיחת המערכת לשידור 

ועם פתיחת אפשרות זו,  םבאתר האינטרנט של רשות המסיואילך  2019לשנת המס 

נעדכנכם בהתאם. יודגש, כי עם פתיחת המערכת באינטרנט כאמור, תחסם האפשרות 

 ואילך באמצעות מערכת מפ"ל.   2019להגשת דוחות לשנות המס 

https://www.gov.il/he/departments/israel_tax_authority
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/represents291020/he/IncomeTax_represents291020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/represents291020/he/IncomeTax_represents291020.pdf
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 תיפתח האפשרות להגשת הצהרות הון 1.12.2020 -החל מה  - הגשת הצהרות הון 2.2

 חדשה.וזאת עד להודעה  באמצעות מערכת מפ"ל

 

 הדגשים לכלל ציבור המייצגים והנישומים הבלתי מיוצגים  .3

( והצהרות 91מייצגים ונישומים המעוניינים להגיש דוחות שנתיים, בקשות להחזר מס )תיקי 

 1.3,  1.2ומערכת המפ"ל כאמור ובכפוף לאמור בסעיף    הון באמצעות "מערכת פניות מייצגים"

במאי  10במכתבי מיום התאם להנחיות המפורטות לעיל, מתבקשים להגיש את הדו"ח ב 2 -ו

רומות, החתמת הלקוח על הדו"ח  לרבות לעניין הגשת דו"ח עם בקשה לזיכוי בגין ת , 2020

 בתקשורת מרחוק באמצעי אלקטרוני, כגון: מייל או תוכנה להחתמת לקוח מרחוק.  

יודגש, כי ההנחיות המפורטות במכתב הנ"ל רלוונטיות בשינויים המתחייבים גם לגבי הגשת  

 הצהרות הון.

ומערכת המפ"ל רק  אנו מבקשים מהציבור להשתמש באמצעות "מערכת פניות מייצגים"

באותם מקרים בהם נבצר מהמייצג/נישום להגיע למשרד השומה ולהגיש פיזית את הדו"ח 

 הצהרת ההון.  או

יובהר, כי פרט לעניין ההגשה וההקלה למייצגים לעניין החתמת הנישום מרחוק, אין כל שינוי 

ם שיש למלא בדרישות ובחובות לעניין שידור הדו"ח לחייבים בהגשת דו"ח מקוון, הפרטי

בדו"ח, הצרופות והנספחים שיש לצרף אליו, החתימה על הדף הראשון עליו מוטבע הברקוד  

 וכיוצ"ב. כמו כן, אין כל שינוי בדרישות ובחובות שיש לעניין הגשת הצהרת הון.

 

 

 

 
 
 
 
 

 העתקים:
 מנהל רשות המסים –מר ערן יעקב 

 משנה למנהל רשות המסים  –גב' מירי סביון
 היועץ המשפטי  –לינר, עו"ד מר אורי ק

 סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות  –מר שלמה אוחיון 
 סמנכ"לית בכירה מס הכנסה –גב' ורד חדד עורקבי

 הנהלה מצומצמת 
 פקידי השומה 

 מנהל אגף א' שומה מס הכנסה  –לוי -מר רוני סרי
 מנהל תחום בכיר, מידע שירות ומשאבים – מר ואדים אבנשטיין
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