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י' ניסן ,תשע"ז
 6אפריל2017 ,

חברות וחברים יקרים,

הנדון  :היערכות להצטיידות בכרטיסים חכמים על ידי רואי חשבון מייצגים
בהמשך להודעה בדבר שינוי בתהליך זיהוי לשידור דוחות כספיים לשנת  ,2016להלן תמצית המידע
הרלוונטי:
שידורי הדוחות השנתיים למס הכנסה נעשים כיום בשלוש דרכים:
יחידים אשר מגישים את הדוח השנתי ללא סיוע של רואה חשבון
.1
האפשרות הראשונה לשידור דוח הינה בידי יחיד המשדר את הדוח השנתי שלו ללא סיוע של רואה
חשבון .בקטגוריה זו נכללים רואי חשבון שאינם מקושרים לשע"מ.
יחידים אלה יחויבו החל משידור הדוח לשנת  2016בזיהוי וקבלת קוד אישי טרם שידור הדוח.
לפיכך ,רואי חשבון שאינם מקושרים לשע"מ לא יוכלו עוד לסייע בהגשת דוחות מקוונים ,אלא אם
כל לקוח יעבור תהליך זיהוי וימסור את פרטי הזיהוי לרואה החשבון .יתכן שבתקופת מעבר שטרם
נקבעה ,לא יידרש משדר הדוח להליך זיהוי ,היינו יתכן שיימשך המצב הקיים לתקופה של מספר
חודשים נוספים.
.2

שידור דוח שנתי באמצעות האינטרנט על ידי רואי חשבון מייצג (לא באמצעות שע"מ)
מייצגים המשדרים את הדוח השנתי באינטרנט .אפשרות זו קיימת ,בין אם רואה החשבון מחובר
לשע"מ ובין אם לאו.
שידור הדוחות השנתיים של יחידים באמצעות האינטרנט ,מתאפשר כיום על ידי רואה חשבון ללא
זיהוי כלשהו ,אף אם רואה החשבון כן מחובר לשע"מ .כדי לשפר את השירות ולהציג בפני המייצג
מידע שלא בהכרח ידוע לו ,כגון מספר ילדים ,עסקה במס שבח וכיו"ב ,החליטה רשות המסים לקיים
תהליך של זיהוי המייצג המשדר .תהליך זיהוי זה נעשה כיום באמצעות כרטיס חכם של מחקר
אלגוריתמים .לקראת חודש מאי צפוי שינוי בתהליך הזיהוי ,אלא שפיתוח המערכת טרם הושלם
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ולכן יש להמתין לעדכון מרשות המסים .יתכן שתיקבע תקופת מעבר ,שבמהלכה לא יידרש רואה
החשבון להליך זיהוי ,היינו ימשך המצב הקיים לתקופה של מספר חודשים נוספים.
.3

שידור דוח שנתי באמצעות שע"מ
האפשרות הנפוצה ביותר הינה שידור דוחות שנתיים באמצעות שע"מ במערכת הקיימת.
בימים אלה נמצא בעיצומו פיתוח מערכת מייצגים חדשה (בשונה מאתר האינטרנט של רשות
המסים) ,הכוללת שיפור שירות והצגת נתונים שחשיפתם אפשרית למייצג בלבד .על כן ,שידור
הדוחות לעת עתה ימשיך להתבצע באמצעות הכרטיס של חברת מחקר אלגוריתמים בלבד .לאחר
סיום פיתוח המערכת החדשה ,תחול חובה על המייצג להזדהות באמצעות כרטיס חכם חדש של
"גורם מאשר".
לא ברור בשלב זה מתי יסתיים פיתוח המערכת ומתי יפתח לשימוש כלל המייצגים ,אם כי קיים צפי
לכך עוד בשנת .2017

אז האם ומתי לרכוש כרטיס חכם?
בסיום פיתוח המערכת החדשה ,כל מייצג המשדר דוחות ,בין באמצעות האינטרנט ובין דרך שע"מ ,יהיה
חייב בזיהוי על ידי כרטיס חכם שאינו של מחקר אלגוריתמים .לפיכך ,השאלה אינה האם לרכוש את
הכרטיס אלא מתי  .שתי חברות במשק עומדות בהגדרת "גורם מאשר" (לפי חוק חתימה אלקטרונית) אשר
קיבלו בלעדיות ממשרד המשפטים להנפקת "כרטיס חכם" :פרסונל  IDוקומסיין .החברות האמורות
הוסמכו לפני מספר שנים על ידי משרד המשפטים לשמש כ"גורם מאשר" להנפקת תעודות אלקטרוניות
מאושרות על פי חוק חתימה אלקטרונית ומפוקחות על ידי משרד המשפטים.
מודגש :בחודשיים הקרובים לא יידרש שימוש בכרטיס החדש לצורך שימוש בשע"מ ויתכן שתינתן תקופת
הסתגלות למעבר לכרטיסים חכמים ,כך שבשלב זה לא ברור מהו המועד שבו תחול חובת החלפה מוחלטת
של כרטיס מחקר אלגוריתמים .עם זאת ,הכרטיסים החדשים כן מתאימים לשימוש כל משרדי
הממשלה ,לרבות משרד המשפטים (רשם החברות) ,ורכישתם מאפשרת את השימוש כאמור מיד עם
רכישתם.
בשונה מהכרטיס הקיים שמטרתו זיהוי בלבד לכניסה במערכת ,הכרטיס החכם החדש משמש גם זיהוי וגם
חתימה ,זאת לצד קיטון משמעותי בעלות השוטפת בהשוואה לכרטיס הקיים.
ניתן לחבר שני כרטיסי  USBבמקביל ,וזאת עד שייחסם השימוש בכרטיס של מחקר אלגוריתמים ,מועד
שכאמור עדיין אינו ידוע ,אך צפוי להיות עד תום שנת .2017
אנו ממליצים לרכוש את הכרטיסים בהקדם ,אך מותירים את ההחלטה לשיקול כל חבר אם להצטייד כבר
כעת בכרטיסים החכמים ,דבר שכאמור יידרש בכל מקרה .מחיר הכרטיס והקורא יחד ל 5-שנים הינו כ160-
( ₪כולל מע"מ ולכל התקופה) .אין חובה לרכוש את התקן קורא הכרטיס וניתן להשתמש בהתקן הקיים
(עלותו כ.)₪ 25-
לאור העובדה שמערכת הדוחות החדשה עדיין בפיתוח ותקופת ההסתגלות עשויה להימשך מספר חודשים,
לשיקולכם אם להמתין עם רכישת הכרטיס או להבטיח הצטיידות מוקדמת ומעבר "חלק" .כאמור ,אנו
ממליצים להימנע מלחץ זמן ולהקדים את רכישת הכרטיס .נוסיף ,כי בבדיקה שביצענו מול חברת מחקר
אלגוריתמים נמסר לנו שלא יינתן החזר כספי בגין שירות עבור הכרטיסים הנמצאים בשימוש.

3

כללי
א.

ב.

ג.
ד.

על מנת לחסוך את ההגעה הפיזית של החברים ועובדיהם למשרדי החברות פרסונל  IDוקומסיין
להנפקת כרטיסים חכמים ,ככל הנראה יוצבו החל מחודש אפריל  2017בכנסים ובימי עיון שיתקיימו
מטעם לשכת רואי חשבון עמדות להנפקת כרטיסים של שתי החברות.
שתי החברות נכונות לשלוח נציג מטעמן להנפקת כרטיסים ללא תשלום במשרדים בהם כמות
הכרטיסים הכוללת שתונפק באותו מעמד הינה עשרה לפחות .הדגש הוא על נקודת מפגש אחת ולא
בהכרח עבור משרד אחד .התיאום מתבצע ישירות עם החברה.
הכרטיס הינו אישי ומונפק לתעודת זהות ספציפית .מייצג לא יכול לרכוש יותר מכרטיס אחד על שמו
או על מספר תעודת הזהות שלו.
ניתן להנפיק כרטיס חכם של "גורם מאשר" גם עבור מייצגים המאוגדים כתאגיד .אופן הנפקת

ה.

כרטיסים כאמור נכלל במידע המפורט בהנחיות החברות כאמור  -מצ"ב.
לשכת רואי חשבון אינה מהווה צד להתקשרות עם מי משתי החברות .שתיהן נקבעו על ידי משרד
המשפטים לאחר שעמדו בהוראות חוק חתימה אלקטרונית.

ו.
ז.

מצורף בשנית מכתבו של שלמה אוחיון ,סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המסים.
מצורפים הטפסים הדרושים להפקת כרטיס חכם של חברת פרסונל  IDושל חברת קומסיין.

ברצוני להודות לחברי הצוות מר ג'ק בלנגה ,רו"ח ,עו"ד ,מר אבצן ישי ,רו"ח ,מר אריק קטורזה ,רו"ח,
ומר פאדי מסאד ,רו"ח ,אשר נרתמו לטפל בנושא.

בברכת חג כשר ושמח,

אריאל פטל ,רו"ח
יו"ר הצוות לטיפול בכרטיסים חכמים

