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 בכבוד רב, 
 

 עמית, חלפון 
 רואי חשבון 

 
 רשימת עמדות חייבות בדיווח לשנת המס 2021

 

לפקודת מס   'ה131בהתאם לסעיף  2021את רשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת המס   בשבוע שעברהמסים פרסמה  רשות
 עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח.  הנוגדת עמדה שפרסמה רשות המסים  עמדהעל הכנסה. חובת הדיווח חלה  

 
בדוח השנתי למס הכנסה, העומדת בניגוד לעמדות שפרסמה רשות המסים עד   הדיווח הנדרש בחוק הוא בגין עמדה הנכללת

העמדות לגביהן יש לתת את  .  וטרם פורסם עדכון לגביהן  2020  -2016ולרבות העמדות שכבר פורסמו בשנים   לתום שנת המס
במהלך    ש"חמיליון    10מיליון שקלים חדשים באותה שנת מס או על   5רק אלו אשר יתרון המס הנובע מהן עולה על  הדיווח הן  

הנובע ממנה   לכל היותר. הדיווח על נקיטת עמדה במסים עקיפים )מע"מ, מכס( יחול על עמדה שיתרון המס ארבע שנות מס
 .שנים במהלך ארבע ש"חמיליון  5בשנה או  ש"חמיליון  2עולה על 

 

לא פורסמו עמדות    . עמדות שפורסמו בעבר  7ועודכנו  חדשות בתחום מס הכנסה   עמדות  12פורסמו כאמור    2021בשנת המס  
)מע"חדשות   והבלו על הדלקבתחומי המיסוי העקיף  אלו   אשר   ( מ, מכס, מס קניה  מלוא העמדות    ימשיכו לחול   בתחומים 

וכי יש לדווח  בשנים קודמות יודגש כי עמדות אלו מתווספות לעמדות החייבות בדיווח שהתפרסמו קודמות. שפורסמו בשנים 
 .2021 -  2016על כלל העמדות שפורסמו בשנים   2021בדוחות לשנת המס 

 

 

 לחץ כאן בנושא בלו  2021רשימת עמדות חייבות בדיווח לשנת המס ל

 לחץ כאןבנושא מס הכנסה  2021רשימת עמדות חייבות בדיווח לשנת המס ל

 לחץ כאן  2021בשנת המס  בנושא מס הכנסהחדשות שהתווספו  רשימת עמדות חייבות בדיווחל

 לחץ כאן  מכסבנושא   2021רשימת עמדות חייבות בדיווח לשנת המס ל

 לחץ כאן  מע"מבנושא   2021רשימת עמדות חייבות בדיווח לשנת המס ל

 

 

אין להזדקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להפנות את תשומת הלב לאמור 

  .בו

 . או הדרכה כלשהי נשמח לעמוד לרשותכם/במידה ודרושים לכם הסברים נוספים ו

      לעדכונים שוטפים נוספים ניתן להתעדכן בדף הפייסבוק שלנו
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