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1111.... 

אגף מס הכנסה ערך בימים האחרונים מבצע לגילוי יחידים  אשר קיבלו הקלה במס 
במשך שנה אחת ,  לחוק איזור סחר חופשי אילת12או סעיף / לפקודה ו11לפי סעיף 

שהם גרים באופן קבוע בישוב , או יותר שלא כדין וזאת לאחר שהצהירו הצהרת כזב
 ").ישוב מזכה"להלן (המקנה הנחה במס 

 

1.1   

הנהלת אגף מס הכנסה החליטה לפנות לתושבים אשר ניצלו במשך שנה אחת או 
באמצעות הגשת , לבוא ולהצהיר מרצונם על נתוני אמת, יותר הטבה זו שלא כדין

 .דוחות לאותן שניםדוחות שנתיים למס הכנסה או תיקון דוחות למי שהגיש 
 

1.2  

ימנעו נקיטת פעולות , לפני שהחלו הליכי בדיקה או חקירה בנושא, דיווח כאמור
 .במישור הפלילי כנגד המדווחים

 
ישנה אפשרות שדוחות מתקנים יוגשו למוקד הדיווח הכללי בנציבות מס הכנסה 

ת ומספרם מוקד זה  יבצע רישום של  שמות מגישי הדוחו).  ירושלים13160. ד.ת(
 .ויעבירם לפקיד השומה  הנוגע בדבר

במקרים בהם מתקבלות ידיעות טלפוניות אנונימיות בדבר קבלת הנחת ישוב מזכה 
 .מידע זה יבדק במוקד הדיווח ויועבר למשרדי השומה הרלוונטים. שלא כדין

הודיע על כך , שהנישום שלגביו התקבל המידע, אם יתברר לאחר בדיקת מידע זה
 .  לא ישמש מידע זה לפתיחת הליכים פלילים נגדו,מיוזמתו

 

1.3 
 
 

1.4 

 

חות האמורים ללא נקיטת אמצעים פליליים ימשך עד התאריך "קבלת הדו" מבצע"
 .31.3.2001 -ה
  

1.5  

 :אוכלוסיית הנישומים הרלוונטים מתחלקת לשתי קבוצות
 

1.6  

הדוחות עד אלה יתבקשו לתקן . עצמאים ושכירים שהגישו דוחות שנתיים
 ). כולל94-99 (–שש שנים אחורה 

 

1.6.1    

אלה יתבקשו להגיש דוחות שנתיים עד . שכירים שלא הגישו דוחות שנתיים
האמור כפוף למספר השנים לגביהם ניתנה הצהרה כוזבת . שש שנים אחורה

 .למעביד
 

 .ש הקרוב למקום מגוריו"את הדוחות על הנישום להעביר לפ
 

1.6.2   



בעקבות הגשת הדוחות יחוייבו בתשלום המס ,  שיחויבו בתוספת מסנישומים
במקרים מסויימים ניתן יהיה לפרוס . בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק

 .התשלומים על פני מספר חודשים
 

1.7  
 
 

 כללים להתרת ההנחה לתושבי ישוב מזכהכללים להתרת ההנחה לתושבי ישוב מזכהכללים להתרת ההנחה לתושבי ישוב מזכהכללים להתרת ההנחה לתושבי ישוב מזכה
 

ח לפי " בחוק אסההקלה במס תינתן לתושב ישוב מזכה לפי התקנה או הסעיף בפקודה או
 .העניין

 הם בישוב מזכה ומתגורר הקבועים לתושב ישוב מזכה ייחשב תושב יחיד שמקום מגוריו 
 .ח" חודשים בשנת המס או לפי האמור לפי חוק אס6 חודשים רצופים מהם 12בו לפחות 

 
אם מרכז חייו מתנהל בישוב המזכה , מקום המגורים הקבוע של אדם בישוב מזכה יהיה

בקרוב יוכן (על אישור תקף מהרשות המקומית כי הוא תושב הישוב המזכה והאדם ב
 ).טופס אחיד עליו יחתום הנישום ברשות המקומית

 

2222.... 

 הטיפול במשרדי השומההטיפול במשרדי השומההטיפול במשרדי השומההטיפול במשרדי השומה
 

3333.... 

פקידי השומה ימנו עובד הבקיא בנושא שיעמוד לרשות הפונים לקבלת יעוץ 
 .והסברה

 

3.1  

חות בעבר "בין אם הגישו דו, חות"הגשת דואת הטיפול בנישומים שאינם חייבים ב
 .יש לרכז אצל רכז חולית השכירים בפקיד השומה, ובין אם לאו

 

3.2  

חות "יש לדרוש מהנישום להגיש דו, חות בעבר"במקרים בהם לא הוגשו דו
ולדאוג לפתיחת , לשנים הרלוונטיות וכן הצהרה בכתב לסיבת פתיחת התיק

לשנות המס בהם קיבל את ,  ומודיעיןבמחלקת רשת) 9.7סוג תיק (תיק 
 .עד שש שנות מס אחורה, ההטבה במס שלא כדין

 

3.2.1   

חות "יש לדרוש מהנישום הגשת דו, חות בעבר"במקרים בהם הוגשו דו
 .מתקנים וכן פירוט הנסיבות להגשתם

חות בסעיף השומה הרלוונטי בהתאם "יש לשדר הדו, חות"לאחר קליטת הדו
 .לנסיבות

3.2.2   

 
יש לרכז , עצמאים או שכירים, חות"את הטיפול בנישומים שהיו חייבים בהגשת דו

 .אצל רכז החוליה הרלוונטי בפקיד השומה
בדבר , או החתמת הנישום על הסכם/חות מתקנים ו"על רכז החוליה לוודא הגשת דו

 .ביטול ההטבה שנדרשה שלא כדין
 

3.3 
 

 

) ) ) ) שדה לשימוש המשרדשדה לשימוש המשרדשדה לשימוש המשרדשדה לשימוש המשרד ( ( ( (125125125125דר בשדה דר בשדה דר בשדה דר בשדה יש לשיש לשיש לשיש לש, , , , לללל""""הנהנהנהנ" " " " מבצעמבצעמבצעמבצע""""ח בעקבות הח בעקבות הח בעקבות הח בעקבות ה""""בשידור דובשידור דובשידור דובשידור דו
 ....5555קוד קוד קוד קוד 

 

3.43.43.43.4  

 . שיש לתת עדיפות בטיפול בדוחות האמורים, יודגש
 

3.5  

יש לפעול בהתאם לנוהל הקיים , במקרים הרלוונטים בהם יש צורך בפתיחת שומה
 . לפקודת מס הכנסה147בדבר ישום סעיף 

 

3.6   

 הודעות למעבידים הממוכניםהודעות למעבידים הממוכניםהודעות למעבידים הממוכניםהודעות למעבידים הממוכנים
 

4444.... 

בהם ,  מכתבים לכל המעבידים הממוכנים5.12.2000 - נשלחו ביום הלאור האמור לעיל
לנושא קבלת הטבות שלא , התבקשו המעבידים להפנות את תשומת הלב של עובדיהם

או הגשת דוחות למי שלא הגיש (כדין ועל האפשרות להגשת דוחות שנתיים מתקנים 
 ).  בעבר

 

  



 אחריותאחריותאחריותאחריות
 

 .ראים לביצוע הוראה זוסגניהם ורכזי החוליות אח, פקידי שומה

5555.... 
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