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 לכבוד

 גים ציבור המייצ

 היערכות רשות המסים למתן מענה לציבור ולמייצגים בעקבות נגיף הקורונההנדון: 

והצעדים הננקטים  התפשטות נגיף הקורונה בישראלהשינויים במשק כתוצאה מ בעקבות

לתת מענה טוב יותר לציבור  על מנת, רשות המסים נערכת כדי לצמצם את התפשטותו

 המייצגים ולציבור הרחב. 

 אלה., כדי לתת מענה לשינויים בימים האחרוניםההתאמות שעשינו במכתב זה נפרט את 

 כלליות -מועדים והארכת אישוריםדחיית 

 גין חודש ב מועד הדיווח והתשלום של עוסקים המדווחים למע"מ בדיווח החד חודשי

 .26/3/2020עד ליום , נדחה 2020פברואר 

  של עוסקים המדווחים למע"מ  2020בגין חודש פברואר בנוסף, מועד הדיווח והתשלום

 .27/4/2020חודשי, נדחה עד לתאריך -בדיווח דו

  הוארך עד לתאריך תשלום המשכורת 2019תיאומי מס שתוקפם פג בתום שנת המס ,

פירוט נוסף במכתבה של רו"ח פזית ) 13/6/2020ולא יאוחר מיום  2020לחודש מאי 

 .(קליימן, סמנכ"לית שומה וביקורת

  30/4/2020יוארך ליום  31/3/2020תוקף אישורים על ניכוי במקור שתוקפם פג ביום.  

  שניתנה למייצגים אורכה 2018מועד ההגשה של דוחות שנתיים לשנת המס ,

ים(, יידחה ליום )במסגרת הסדר האורכות למייצג 31/3/2020להגשתם עד ליום 

30/4/2020. 

 החזרים

הטיפול בהחזרי מס להם זכאים נישומים ועוסקים יתוגבר כדי לוודא שכבר בימים הקרובים כל 

 מי שזכאי להחזר, יקבל אותו. 
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 טיפול מרוכז בפניות מייצגים

לאור העובדה כי ישנם משרדי מייצגים שבהם קיים קושי לעבוד בקצב הרגיל, )הן בשל בידוד 

נות אלינו בבקשות פעובדים והן בשל המגבלות השונות במשק(, נאפשר למייצגים אלה, לשל 

, הן לעניין מ"ה והן לעניין מע"מ, הקיימות במספר תיקים של לקוחותיוחריגות בנושאי גביה, 

 xes.gov.ilkorona@ta-meyatzgim-pniotלמייל להלן: 

 טיפול בבקשות פרטניות

משרדי הרשות הונחו לתת עדיפות לטיפול בפניות השונות במיילים ובטלפונים. בנוסף, אנו 

מודעים לפגיעה בענפי המשק השונים, וההחלטות על פריסות והקלות, יינתנו בהתייחס למצב 

הגיע למשרדים, על המיוחד בו אנו מצויים. אנו ממליצים להשתמש בערוצים אלה, ולהימנע מל

 מנת לסייע במאמץ הכולל למנוע את התפשטות נגיף הקורונה. 

 תצא הנחיה נוספת בהמשך. זהלעניין  – קבלת קהל במשרדים

בתקופה זו, יותר מבכל תקופה, כספי המסים מהווים משאב קריטי לפעילות המשק 

 וליכולת המדינה להעניק תמיכה למי שזקוק לה. 

אנו בטוחים כי אתם והציבור אותו אתם מייצגים, תנהגו באחריות הראויה, ותעשו את 

 המרב כדי שמי שיכול לשלם את המסים במועדם, יעשה זאת. 

לשכת רואי חשבון ולשכת יועצי  –בהזדמנות זו, אני רוצה להודות לראשי הלשכות המקצועיות 

ת והקשיים ומסייעים בהבנת בעיוהמס, שעומדים אתנו בקשר מקצועי שוטף, מציפים את ה

  תמונת המצב במשק.

אנו ממשיכים לעקוב אחר השינויים בהנחיות הממשלה וההתרחשויות במשק, על מנת לתת 

 מענה הולם, ככל שניתן, למצב במשק. 

 ,כבוד רבב

 מירי סביון

 : יםהעתק

 מנהל רשות המיסים - מר ערן יעקב

 מקרקעיןסמנכ"ל בכיר מיסוי  - מר שי אהרונוביץ

 סמנכ"ל בכיר לענייני שירות לקוחות  - מר שלמה אוחיון

 סמנכ"לית בכירה אכיפה וגבייה - גב' זילפה גלינדוס

 סמנכ"לית בכירה מס הכנסה - גב' ורד חדד עורקבי

 סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת - גב' פזית קליימן, רו"ח

 סמנכ"לית בכירה מע"מ - גב' נהיד מכבי

 מנהל אגף א גביה מסים ישירים - גב' ציפי יוסף

 חברי ההנהלה המורחבת
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