
 

 

הגברת האכיפה בגין אי הגשת דוח שנתי  | סקיםואיחוד ע
 מסכם לעוסקים שנרשמו כאחד 

  
 2019 ,מאי

 לקוחות וידידים יקרים,
 

בכוונתה לפעול להגברת האכיפה ולהעלאת רמת הציות כנגד הודעה לפיה לאחרונה פרסמה רשות המיסים 
"( חוק מע"מ)" 1975 -לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 56עיף עוסקים הרשומים כאחד בהתאם להוראות ס

 א לחוק מע"מ.71עוסקים, אשר לא הגישו דו"ח שנתי מסכם בהתאם להוראות סעיף  ומדווחים במסגרת איחוד
 

לחוק, להגיש דו"ח שנתי  56לחוק מחייב כל אחד מהעוסקים שנרשמו כאחד לפי סעיף  א71סעיף נזכיר כי 
מסכם על סך כל עסקאותיו, לרבות עסקאות שעשה עם העוסקים שנרשמו עמו כאחד וכן על כל רכישותיו וכל 

  ימים מתום שנת המס. 90שירותים שקיבל, לרבות מהעוסקים שנרשמו עמו כאחד, בתוך ה
 

"( , אי הגשת התקנות)" 1987 –חיקוקי מסים( התשמ"ז  –פי תיקון תקנות העבירות המנהליות )קנס מנהלי -על
דו"ח שנתי מסכם של כל אחד מהעוסקים הכלולים באיחוד העוסקים, מהווה עבירה מנהלית שבגינה ניתן 

 .בגין כל דו"ח שלא הוגש₪  5,000קנס מנהלי בסך להטיל 
 

יחד עם זאת רשות המיסים הבהירה, כי טרם הטלת הקנס המנהלי ועל מנת להימנע מנקיטת צעדים מנהליים 
מכתבי התראה בשלב הראשון תשלח הרשות מידיים כנגד סרבני דיווח ומתוך גישה מתחשבת ומקלה, 

מכתב  . עוסקים שלא יגישו את הדיווח, לאחר2017 -ו 2016את הדוחות לשנים  ושטרם דיווח לעוסקים
 ההתראה, יוטל עליהם הקנס המנהלי בהתאם להוראות התקנות.

 
לחוק  65עוסקים שנרשמו בפועל במסגרת איחוד עוסקים עפ"י סעיף יודגש כי חובת הדיווח כאמור חלה רק על 

 . (61בסוג תיק מע"מ  ולא על שותפויות שאינן רשומות כאמור ) קרי חברים באיחוד עוסקים הרשומים 
 

, יגיש דו"ח נפרד בגין פעילותו במסגרת כל אחד עוסק הרשום בשני איחודי עוסקים או יותרר כי כמו כן יוע
 מאיחודי העוסקים בהם הוא רשום.

 
במסגרת איחוד העוסקים יגיש דו"ח  הפסיק את עסקיובנוסף נציין כי עוסק שבמהלך שנת המס המדווחת 

 עוסקים.ביחס לחלק משנת המס שבמהלכו היה רשום במסגרת איחוד ה
 

 אופן מקוון בכתובת: יש לבצע בהדיווח את 
https://www.misim.gov.il/emehudosk/wloginInternet.aspx 

 

https://www.misim.gov.il/emehudosk/wloginInternet.aspx


 

 

 
 .שמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושאנ

 
 בברכה,

 הרצוג פוקס נאמן
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