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מהלכים מרכזיים של רשות המסים להקלת ההתמודדות של עסקים עם
ההשלכות הכלכליות של התפשטות נגיף הקורונה
רכזנו להלן מס' מהלכים של רשות המסים כפי שפורסמו לאחרונה להקלת ההתמודדות של עסקים עם ההשלכות הכלכליות של
התפשטות הנגיף:
ארכות ודחיית תשלומים במס הכנסה ומע"מ:
▪ דחייה עד ל 20.4.2020 -של מועד הגשת דוחות המס לשנת  2018לכל מי שהיתה לו ארכה מרוכזת או בודדת להגשת דוח או
הצהרת הון ליום .31.3.2020
▪ הכרה זמנית בהעתק חשבונית ,לצורך ניכוי מס תשומות לעסקאות שבוצעו מ 1.3.2020-ועד ל.31.5.2020-
▪ דחייה של חודשיים במועד הגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה לשנת  2019כמפורט:
 דוח שנתי במס הכנסה מקוון ליחידים יוגש עד יום חמישי .30.7.2020 דוח שנתי במס הכנסה לחברות ולמלכ"רים יוגש עד יום חמישי .30.7.2020 דוח שנתי במס הכנסה ליחידים שאינם חייבים בדוח מקוון יוגש עד יום שלישי .30.6.2020▪ מתן ארכה לתוקפם של אישורי תיאומי מס של שנת  2019עד לתשלום משכורת מאי  2020ולא יאוחר מ.13.6.2020-
▪ מתן ארכה לאישורים על ניכוי מס במקור שתוקפם יפוג ב 31.3.2020-עד ל.30.4.2020 -
▪ דחיית מועד הדיווח והתשלום לעוסקים המדווחים למע"מ בדווח דו חודשי עד .27.4.2020
טיפול בפניות וקבלת קהל ביחידות מס הכנסה ומע"מ:
▪ החל מיום  19במרץ  ,2020לא תתקיים קבלת קהל ביחידות מס הכנסה ומע"מ ,למעט מקרים חריגים כביטול עיקולים .יחד עם
זאת ,לעניין הגשת דוחות מס ניתן להשאיר דוחות מס ,לרבות הצהרת הון ,דווחים על עסקאות במקרקעין ופניות בכתב,
בעמדות השירות בדלפק בכניסה לפקיד השומה המקומי.
▪ בקשות מנומ קות וחריגות למתן אורכות לתשלום מקדמות ופריסת תשלומים יש לשלוח באמצעות מערכת פניות הציבור או
לתיבות הדוא"ל של מחלקות הגביה ,בהתאם למשרד בו מתנהל התיק המפורסמות באתר רשות המסים תחת פרטי היחידות.
▪ הטיפול בהחזרי מס להם זכאים נישומים ועוסקים יתוגבר כדי לוודא שכבר בימים הקרובים כל מי שזכאי להחזר ,יקבל אותו.
▪ עקב חשיפה לחולה מאומת ,משרד פקיד שומה פתח תקווה נסגר לחלוטין לקבלת קהל עד ל .2.4.2020-לא יתקיים מענה טלפוני,
לא תתאפשר מסירת מסמכים ולא יינתן שירות פרונטאלי גם במקרים חריגים .ניתן לפנות לקבלת מענה ושירות דרך מערכת
פניות הציבור באתר רשות המסים .מסמכים עבור משרד פקיד שומה פתח תקווה ניתן למסור בכל משרדי השומה האחרים
ברחבי הארץ ,ובמקרים דחופים בלבד ניתן לפנות למרכז המידע של הרשות בראש העין ,רח' שהבזי .29

אין להזדקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להפנות את תשומת הלב
לאמור בו.
במידה ודרושים לכם הסברים נוספים ו/או הדרכה כלשהי נשמח לעמוד לרשותכם.
לעדכונים שוטפים נוספים ניתן להתעדכן בדף הפייסבוק שלנו
בכבוד רב,
עמית ,חלפון
רואי חשבון

