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ד"תשע,סיוןי'

 4102,יוני8

 

 המסים רשות – 7 / 4102' מס הכנסה מס ביצוע הוראת

 קטנים עסקיםבעלי ל מקוצר שנתי דוח: הנדון

 

 כללי  .0

והדיווחפישוטולהבירוקראטיהנטלהקטנתרשותהמסיםלבמסגרתמדיניות כוונהמתוך,

על שהכנסותיהםקטניםעסקיםבעלילהקל מגיעותלכדי ,חבותבמסאינן דוחשנתיהוכן

שאותוהנישוםיוכללהגיש("מקוצר שנתי דוח")להלן:031טופס–מקוצר במקוםטופס,

.0310

.4103חלמדוחותלשנתמסניתןלהגישההשנתיהמקוצרהדוחאת

עםיחד(מכללעסקיומעסק)מחזורהשנתיתשהכנסתוכיחידלהלןמוגדר"קטן עסקבעל "

אישיתמיגיעההכנסותיויתר "0כהגדרתהבסעיף )להלן: "(,הפקודהלפקודתמסהכנסה

.(4103מסלשנתנכון)₪01,111ינןעולותעלא

מגיעהאינה₪01,111שנתיתמיגיעהאישיתבידיתושבישראלבגובהשלהכנסהכי,יובהר

לפקודהובהתחשבבנקודותזיכויהמוענקותלתושבישראל.040לפיסעיף,לחבותבמס )ב(

ד,ומאידךמאפשרתשלדוחמקוצרללאחישובמסאינהפוגעתבאוצרהמדינהמחהגשהלכן

מתןהקלהלבעלעסקקטן.

 אלו לעסקים בהקלה קיימת הוראות )הוראות הכנסה נמס תשל"גפנקסייהול חשבונות(,

 כמפורטבהמשך.א,4עלפיפרקא'סעיף"(הוראות ניהול פנקסים)להלן:"0713



ובומופיעיםכלאחד עמודכוללמקוצרהדוחהולפיכך הדיווח פשטותעלדגשהושםבדוחזה

מס חישוב כולל אינודוחשנתימקוצרשידורלהכנסהמיגיעהאישית.םהשדותהמתייחסי

 .נדרשמילוישדותהזיכוייםוהניכוייםהשוניםועלכןלא

יודגש , לענייןלרבותלכלדברועניין,,לפקודה030לפיסעיףדוחהינושנתימקוצרדוחכי

לפקידנשמרת,כמוכן.באלווכיוצאהגשהאיקנסות,התיישנותהליכישומה,,הגשהמועדי

 הסמכותהשומה לרבות נוספים פרטים לדרוש למילוי הנדרשים פרטים רגילדוח שנתי

 שיקולדעתו."יועפלפקודה031,וזאתבהתאםלסמכותומכוחסעיף(0310)



זושאינהרשאיתלהגישאתהדוחהמקוצרוהרשאיתיהיהאוכלוסכוללתאתהוראתביצוע

לסיווגתיקיםלמשרדיהשומההנחיותהבמסגרתהדיווחהמקוצרוההקלותשיינתנולהגישו

יהולספריםשחלותעלנישומיםיפורטוהוראותנ,כן.כמוטתדוחותאלוברשתובשומהוקלי

הבוחריםלדווחבאמצעותדוחמקוצר.

 



 

2 

  

 

 

 

 

 מקוצרשנתי מי רשאי להגיש דוח  .4

 דוח שנתי מקוצר להגיש תרשאייה היהאוכלוסלהלן פירוט  4.0

 מיועד מקוצר שנתי שהואליחידדוח ישראל ו//היאתושב זוגובת/או )להלן:בן

התנאיםהבאים:לגביהםמתקיימיםש,"בעלעסקקטן""(,המגיש ו/או בן זוגו"

אובןזוגוהכנסותממקורותאלובלבד:עסק,משלחיד,ו/בידימגישהדוח  4.0.0

נוכה מהן ההון משוק הכנסות או פרישה מענקי קצבאות, עבודה, הכנסת

 .מלואהמסבמקור

בעלעסקקטןשהכנסתומעסק)מחזורעסקי(הינואובןזוגוו/מגישהדוח 4.0.4

עם יתריחד על עולים אינם אישית מיגיעה בהתאם,₪01,111הכנסותיו

 למצביםהאפשרייםהבאים:

יתרעםיחדשב,(עסקימחזור)מעסקהכנסות"הרשוםהזוגבן"ל .א

איןהזוגבת/ולבן,₪01,111עלעולותאינןאישיתמיגיעההכנסותיו

.כללהכנסות

מעסקהכנסותהזוגבת/ולבן,כללהכנסותאין"הרשוםהזוגבן"ל .ב

עסקימחזור) עלעולותאינןאישיתמיגיעההכנסותיויתרעםיחד(

 .₪01,111

(יחדעםיתרהכנסותיועסקיהכנסותמעסק)מחזור"בןהזוגהרשום"ל .ג

 עולותעל ,₪01,111מיגיעהאישיתאינן הכנסתעבודהולבן/בתהזוג

קצבה חייבבגינהבהגשתדוחמהםבלבדו/או נוכהמלואהמסואינו

 שנתי.

מלואמהםנוכהשבלבד/אוקצבהעבודההכנסות"הרשוםהזוגבן"ל .ד

מעסקהכנסותהזוגבת/ולבן,שנתידוחבהגשתבגינהחייבואינוהמס

עסקימחזור) עלעולותאינןאישיתמיגיעההכנסותיויתרעםיחד(

 .₪01,111

הרשום"ל .ה הזוג ש"בן עסקי( )מחזור מעסק יתרבהכנסות עם יחד

אישית מיגיעה הכנסותיו על עולות זוגו,₪01,111אינן ולבן/בת

יחדעםיתרהכנסותיומיגיעהאישיתשבהכנסותמעסק)מחזורעסקי(

 .₪01,111אינןעולותעל

 

שלשניבניזוגאשראינםיכוליםלתבועיודגשכיבמקרהשלעסקמשותף

,לאניתןיהיהלהגישאת01,111חישובנפרדשלהמסוסךהמחזורעולהעל

 הדוחהמקוצר.
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ישבידיוהכנסותמשוקההוןמהןנוכהמלואהמסבמקורוכללהכנסותיומ

במס4103)סכוםההכנסההמחייבבשנת800,101עלסכוםשלאינןעולות

על גבוהותנוסף הכנסות מקוצר(, דוח להגיש למצביםרשאי בהתאם

.לעילהאפשרייםשהוגדרו



להגיש דוח שנתי  םרשאי אינם ,הבאות הנסיבותעונים על  זוגו או בןשהוא יחיד  4.4

 מקוצר

 שחייבהיהבעריכתתיאוםמסולאעשהכן.מי 4.4.0

 4.4.4 שחייבלהגישדוח מי סעיףבעקבותפריסתשנתי (3)ג()8מענקפרישהלפי

 .לפקודה

 ובעלמניותמהותי.בעלשליטהבעלמניותבחברותפרטיות, 4.4.2

בקודיאושפנקסיונקבעוכבלתיקביליםמישחייבבניהולספריםולאניהלם 4.4.2

.8,1,0,0ניהולספרים

 תושבחוץ. 4.4.2

 עלינכסיםבחו"לאוהכנסותחו"ל.בישראלתושב 4.4.2

 .הנהנאויוצר,יותובנאמנןנאמ 4.4.7

 בשותפות.ףשות 4.4.2

 הפסדשוטףאומועבר.מישישלו 4.4.2

 החזרימס.מבקש 4.4.01

שאינ 4.4.00 הכנסות )לדוגמאןבעל אישית ,מיגיעה הכנסה דירה(,חייבת משכר

 למעטהכנסותמשוקההוןמהןנוכהמלואהמס.

 אשרלאנוכהמהןמלואהמסבמקור.,מישבידיוהכנסותמשוקההון 4.4.04

₪800,101וקההון(העולותעלמישבידיוהכנסותמכלהמקורות)לרבותש 4.4.02

 )הסכוםהמחייבבמסנוסףעלהכנסותגבוהות(.

 פושטרגל. 4.4.02

מיוחדים 4.4.02 תשלומים מקדמות, כגון: סוג, מכל בגביה תשלומים לו שיש מי

יובהרכינושאזהיבחןלקראתהכנתהדוחהשנתילשנת)שכ"דורווחהון(.

 .4102המס

 

 והתיישנות הדוח מעמד .2

כללכלדברועניין,לפיכךחלותעליולפקודה030לפיסעיףשנתימהווהדוחהמקוצרהדוח

.וכיוצ"בהליכישומה,התיישנות,דוחההגשתמועדילרבות,הוראותהפקודה

()א(לפקודה.בכלמקרהבו4)א()021פקידהשומהיוכללאשראתהדוחהמקוצרלפיסעיף

()ב(לפקודה,ידרוש4)א()021פקידהשומהבבואולקבועשומהלפימיטבשפיטה,לפיסעיף
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)ב(011כמוכןדוחהמהווההשגהעלפיסעיףמהנישוםפרטיםנוספיםהמצוייםבדוחמלא.

(יהיהדוחמלא.12)השגהעלשומה



 דוחות מתקנים .2

(יהיהצורךבהגשתדוחמלא,לצורךהחזרמסלמשלהנישום)ביוזמתייתכנומקריםבהם

וזאתלאחרההגשהשלהדוחהמקוצר.

המעיד,411ולבטלאתשדהדוחמלאכבמקריםאלויהיהצורךלקלוטאתכלהדוחמחדש

.להלן(03מוגדרבסעיף)עלשידורדוחמקוצר

 

 החזרי מס  .2

המבקשלקבלהחזרמסצריךלהגישדוחנישום,עלהדוחהמקוצרתוספתמסואיןהואיל

המסהחלעללחשבבצורהמדויקתאתשניתןיהיהעלמנתוזאת,(0310)טופסשנתימלא

.וכיוצ"בהניכוייםוהזיכוייםהמגיעיםלואתלחשב,הכנסותיוכל



 )"מס הכנסה שלילי"( עבודה מענק  .2

נוסחכךשיכילאת הנהדוחהמקוצר תוניםהנדרשיםלקבלתמענקעבודה)מענקמסכל

.הכנסהשלילי(וניתןבאמצעותולבצעבדיקתזכאותלקבלתהמענק

ב העצמאי של המחושב מהמס זיכוי של בדרך ניתן עסק לבעל הוגשהמענק שבגינה שנה

 ובשלוש שלאחרהבקשה חישוביהשנים לצורך אך מס, חישוב כולל אינו המוצע הדוח .

 אפס.בסכוםכמסיחשבהמסשבדוחיהזיכוימהמס

יודגש כי , )"חוק עבודה שלילימענק הכנסה מחייב"(מס דוח באופןהגשת שנתי

המענק."מקוון" לקבלת הזכאות מתנאי שנתיכחלק דוח להגיש הבוחר נישום לפיכך,

חייבלהגישאת,מגישבקשהלקבלתמענקעבודה)"מסהכנסהשלילי"(מקוצר,אשרגם

 הדוחהמקוצרבאופן"מקוון".

 

 הכנסות שאינן מיגיעה אישית   .7

.המקוצרהדוחאתלהגישרשאיאינונישוםבעלהכנסותשאינןמיגיעהאישית

 ככלל, מס ממדרגת מתחילות אישית מיגיעה שאינן הכנסות )של סעיף30%גבוהה לפי

040 לפקודה( מסו)א( אובדן חישוביתכן כולל אינו המקוצר העובדהשהדוחהשנתי בשל

לדוגמא:הכנסותמהשכרתמקרקעין,הכנסותמהשכרתנכסיםבלתימוחשיים.מס.

 הואהכרחימקרקעיןשבחבאוהוןווחיברבנוסף, המס היתר,חישוב החישובבשל,בין

.רויותהפריסההלינאריואפש

כיניתןיהיהלהגישדוחמקוצרנקבעלגביהכנסותמשוקההון)רווחיהון,ריביתודיבידנד(

 מס ומנוכה היות זה, מסוג הכנסות זוגו לבן או העסק לבעל כאשר למעטבמקורמלא ,

.במקרהבובעלהמניותהואבעלמניותמהותי
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ו מנוכהמסבמקור ההון משוק שמהכנסות מסמאחר אובדן צפוי לא על, להקל מנת על

.צורךלצייןהכנסותאלובדוחהמקוצראיןמגישיהדוח,

 

 "בן זוג רשום" .2

.רגילבדוחכמותהיה"הרשוםהזוגבן"להמקוצרבדוחההתייחסות

 

 ( לפקודה 2)2לפי סעיף זכאי לפטור הדוח מגיש  .2

לפקודה1)7חסעיףוזכאילהטבותמכמיש התנאיםלהגשתדוחמקוצרכמולגביוחלים(

מהכנסהמעסקאומשלחשהופחתשדההמתייחסלנכהוהפטורנכללבדוחאצלכלנישום.

.)"מסהכנסהשלילי"(עבודהמענקחישובלצורךהנחוץיד,

 

 ספרים ניהול .01

מחזור הגשת שמאפשר דוחהעסקים נמוךמחזורהואמקוצרשנתי שליותר מהמחזור

מעלחוק0סעיף"שנקבעבפטורעוסק"  מסהכנסה)ניהולפנקסיהוראותאל4סעיף"מ.

עוסקכיולהחשבונותלסוגעסקיםזה.נקבעמסדיראתחובתניה,0713חשבונות(,התשל"ג

פטור עוסק שהינו ספרקטן או קבלה לפחותשובר חשבונותשתכלול מערכת לנהל חייב

פדיוןיומיותיקתיעודחוץ.

חייבלנהלאתספריועלפיהתוספתאליהשייך.,עוסקפטורשאינוקקטןכלעס

 

 מידע המועבר לביטוח הלאומי מתוך נתוני הדוח השנתי  .00

שינוייםבדוחהמוגשלרשותהמסיםעשוייםלהשליךעלהנתוניםהמגיעיםלמוסדלביטוח

זכאות,לאומי לעניין והן ביטוחלאומי חבותבדמי חישוב לעניין העושהבהםשימושהן

לגמלאותולקצבאות.

המידעהנכללבדוחהמקוצרמספקאתהביטוחהלאומילצרכיוהשונים.

 

 (ותפעול רשת שירות) ת"שירו במחלקת פתיחת תיק ל"בעל עסק קטן" .04

 יקבל קטן עסק שבעל מנת העל את הקלה להגשת דוח פתיחתמקוצרשנתי בשנת כבר

,העסק, להצהיר, פישהואחייבלהגישבמסגרתההודעהעלהתחלתההתעסקותעליו על

032סעיף מעסקקטן.לפקודה, לרבותבדברהכנסתו הצפויהמיגיעהאישית, עלהכנסתו

ימנעדרישהלתשלוםמקדמה."עסקקטן"בעלסימונוכ

.אםבמהלךהשנהקייםצפיבמקורמסרשאילהגישבקשהלפטורמניכויהנישוםבמקביל

.רךלשנותאתהצהרתוהנישוםיצט₪,01,111-שההכנסותיגדלומעברל

כבעלהנישוםמקייםאתהדרישותלהיחשבאם,בעתפתיחתהתיקהחדשליחידעצמאי

עסקקטן אופציהITIKזאתבשאילתאדווחישל, יחתתיקסגור/לאפתואםמדוברב30,

.34אופציהבפעיל
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 במערכת יידרשהעובדלסמן חדשלנישוםבעלעסקקטן, ,ITIKבעתפתיחתתיקעצמאי

סומןהשדה,ייפתחחלוןבוישלבחורלאחרש,אתהשדה"אופיפעילותנישום".30אופציה

ביןשתיאפשרויות:"עצמאי"או"בעלעסקקטן".

יחתתיקסגור.כנ"לכאשרמדוברבפת

תיק פעילותנישום"בעלעסקקטן"בסוגי לשדראופי 41ניתן 21, 20, 24, 23, 13-ו14,

בלבד.

,ניתןיהיהלמלאהשדה"אופי40,אופציהITIKבעתשינויפרטיתיקבמסהכנסהבמערכת

או"בעללבחורביןשתיאפשרויות:"עצמאי"פעילותנישום".לצורךזה,ייפתחחלוןבויש

עסקקטן".

מסוי עצמאי נישום כי לדווח מאפשרות אלה לאופציות הפך קטן"ם עסק חדל"בעל או

."בעלעסקקטן"אתדרישותלהיחשבללקיים

לאניתןלשדראופיפעילותנישום"בעלעסקקטן"לפושטרגל.

כ הנישום קטן"אופי עסק "בעל במערכת ITIKיוצג במס00באופציה תיק פרטי הצגת ,

הכנסה.



 הגשת הדוח המקוצר ושידורו .02

 באמצעותהאינטרנט"מקוון"באופןמקוצרדוחהגשת    02.0

ניתןלמלאאתהדוחהמקוצרבאתרהאינטרנטשלרשותהמסים.ישלהגישאתהדוח

השומה. הינםכשהואחתוםבמשרד הגשתהדוחהמקוון או הפטור כללי כי יוער,

(לפקודה.4)ב030הכלליםשנקבעובתקנותמכוחסעיף

 

 ISUMשידורהדוחבשאילתא    420.                

 בשאילתא הדוח ISUMבקליטת ביירשם -411שדה טופס", "קוד ערך 031עם

סעיפישומההמותריםבשידורהמעידעלקליטתהדוחכדוחמקוצר.,)מספרהטופס(

.10-ו11דוחמקוצרהם:

עצמיתבשומה שומה השומהבהודעתשתופיע10מספרהנמקהתשודר(11)סעיף

:.נוסחההודעההינוכדלקמןלנישום


הגשתואשר אותו המקוצר השנתי וחשבון הדין כוללתאתפרטי "הודעתשומהזו

העצמית.עלדוחזהלאחושבמס".שומתךרואהבואתחוקה


 שומה )סעיף עצמית שומה 10באישור הנמקה תשודר בהודעת10מספר( שתופיע

:.נוסחההודעההינוכדלקמןלנישוםהשומה

".מסחושבלאזהדוחעל.הגשתאותוהמקוצרהשנתיוחשבוןהדיןאת"אישרתי
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מייצגים)הנמקה11בשומהעצמית)סעיףשומה בשידורע"י שתופיעבהודעת03(, )

:.נוסחההודעההינוכדלקמןלנישוםהשומה

,ואנורואים"הדוחהמקוצרשהגשתשודרישירותלמחשברשותהמסיםע"ימייצגך

כיםמהעצמית.עלדוחזהלאמחושבמס.טרםבדקנואתשלמותהמסשומתךבואת

שצורפולדוח".



מערכת מסמכים חסרים 02.2

בהםהנישוםהגישדוחשנתימקוצרומבדיקתהנתוניםעולהשעליולהגישבמקרים

המכתבישלח ישלשלוחמכתבלנישוםממערכתמסמכיםחסרים. מלא, דוחשנתי

דרךאופציהחדשההמופיעהבתפריטצד"דוחמקוצרלעסקיםקטנים".עםשליחת

דוח.האישורהגשתהמכתביתבטלאוטומטית

בנוסףלמערכתמסמכיםחסרים. ITAM-נתוןזהיופיעב

 

  גבייה היבטי .02

 מהלך המקדמות  02.0

תיקחדשלאיחויבבמקדמותאםסומןמאפייןאוכלוסיה)עסקקטן(בשאילתא

ITIK , לגבי היום הקיימת לאפשרות בנוסף זאת, כסהתיק מסווג 41יקתוג

במע"מ.

בשניםבהןשנתלאיחויבבמקדמות"מקוצרשנתידוח"שהגיש,בעלתיק,עצמאי

 לגביה ,מקוצרהדוחהוגשההמס בסעיף כהגדרתה "השנההקובעת" 012הינה

לפקודתמסהכנסה.

 תבוטל לא אוטומטית מגישבאופן הנישום השנה במהלך אם מקדמות דרישת

דוח" במקרהזה"מקוצרשנתי הנוהללבטלאתהמקדמותעליוכלהנישום. פי

באמצעותהגשתבקשהאושידורהחלטתמייצג.,דהיינו,הרגיל



 מקוצר  דוחחסימת הגשת  –מהלכי החזרים וטיפול בתשלומים  02.4

אוזכותיתרתאםהואיוצר"מקוצרשנתידוח"מערכתהשומהתחסוםקליטת

מכלסוג)כוללמקדמותמיוחדות(.במקריםבגבייהומקדמותאםישנםתשלומים

רגיל.דוחהנישוםלהגישעללויא



 בשאילתות הגבייה  סימונים 02.2

נוספהסיבתאיחבות"עסקקטן".–(042בשאילתתהמקדמות)שאילתא

דוח""בשנהבההוגש1תוצגחבותמס"–(031)שאילתאבמצבחשבוןהשתקפות

."מקוצרשנתי
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 הגשת לאחר מס לשנת שיגיעו תשלומים לגבי החזר עיכוב מקוצר.דוחיבוצע

.220ניתןלבצעשחרורבאמצעותשאילתתתלםלאבמקריםאלו

 

 דוח בהגשת איחור או דוח הגשת אי .02

" דוח ועניין"מקוצרשנתי דבר לכל כדוח כאמור הסעיפים,ולפיכך,נחשב הוראות

המתייחסיםלקנסותבגיןאיחורבהגשתדוחיחולוגםעלדוחזה.





בברכה



 רשותהמסיםבישראל
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