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 רקע כללי

, , שעניינה 'הפחתת הנטל הרגולטורי'22.10.14, מתאריך 2118בעקבות החלטת ממשלה מס' 

מציג את עיקרי זה  דוחנדרשים כלל משרדי הממשלה לבצע תכניות להפחתת הנטל הרגולטורי. 

פתיחת תיק להפחתת הנטל הרגולטורי בתחום  רשות המסיםהנושאים שעלו בתהליך ואת תכנית 

 במע"מ ובמס הכנסה.
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 פעילות הרגולטור: הסבר כללי ונתונים בסיסיים  –חלק א 

 םהפעילות של הרגולטור בתחוועיקרי אינטרס ציבורי 

גם האם הינו יחיד, חברה, שותפות, מלכ"ר וכיו"ב.  - הליך פתיחת תיק במע"מ תלוי בסיווג העוסק

במס הכנסה אפשרויות הסיווג הינן מגוונות וכוללות בין היתר: עצמאי, תאגיד, עמותה, רשות 

 וחברה. יחיד –תייחס לסיווגי העוסקים העיקריים מקומית, קופת גמל וכיו"ב. במסמך זה נ

מרבית מפעולות העוסקים מתבצעות באמצעות מייצגים )רואה חשבון, עורך דין או יועץ מס(. 

למערכות המחשוב כוונתו לעוסק, יחיד או חברה לו מייצג המקושר  "מיוצג"במסמך זה המונח 

נתו לעוסק, יחיד או חברה ללא מייצג או כוו "לא מיוצג"-ו (מחשב שע"מ -של רשות המסים )להלן 

 אינו מקושר למחשב שע"מ.  שמייצגו

 פתיחת תיק במע"מ: .1

צריכים  יים פעילות עסקית )מכר או מתן שירות(לקאדם )יחיד(, שותפות או חברה, העומדים 

מ הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית. הרישום חייב להירשם כעוסקים במשרד מע"

 להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית. 

  .או ללא מייצג)רואה חשבון, עורך דין או יועץ מס( ניתן לפתוח תיק במע"מ באמצעות מייצג 

o  משרד המע"מ התייצבות אישית בבלצורך פתיחת תיק במע"מ מחויב  לא מיוצגעוסק

 פתיחת התיק מבוצעת במקום. הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית. 

o לפתיחת תיק  אפשרות להגיש את הבקשה נהישו פטור מהגעה למשרד מיוצג עוסק

 –מופצת לשלושה מערכים בו זמנית  כאמורבקשה . המייצג בצורה מקוונת ממשרד

  .(ונדרשבמידה ) מע"מ, מס הכנסה וניכויים

לאחר מכן מיום הגשת הבקשה.  ימי עסקים 3במשרדי מע"מ תוך התיק נפתח לרוב 

 נלווים לבקשה לפתיחת תיקאת המסמכים הלמשרד המע"מ נדרש לשלוח המייצג 

למשרד  יום מיום פתיחת התיק במערכת. במידה והמסמכים לא הגיעו 30תוך 

בזמן הנקוב בפעם השלישית למייצג, נחסמת למייצג האפשרות להגשה  המע"מ

 לפתיחת תיק עבור לקוחותיו.  מקוונת

 :)פתיחת תיק לעוסק )יחיד 

(, ת.ז, חוזה 821עוסק נדרש להגיש טופס רישום מלא וחתום על כל פרטיו )טופס 

במקרה של חשבון אסמכתא על קיום חשבון בנק של העסק. וקנייה/שכירות של מקום העסק 

משותף. על בן/בת הזוג על בן/בת הזוג למלא ולחתום על הצהרת חשבון בנק  -בנק משותף 

מסמכים להגיש  יש לעיתים .להגיע למשרד מע"מ לצורך חתימה, או לחתום אצל המייצג

ישת חשבוניות רכישת רכב, חשבוניות רכ גוןכ)נוספים, המעידים על הקמת העסק ופעילותו 

  וכדומה(. ציוד לעסק, היתרי בניה

 :)פתיחת תיק לשותפות )שני אנשים או יותר 

א'(, ת.ז של 821-ו 821ים להגיש טופס רישום מלא וחתום על כל פרטיו )טופס שותפים נדרש

אסמכתא על קיום חשבון בנק של וכל אחד מהשותפים, חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק 
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אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות. על השותפים  –השותפות. בשותפות רשומה 

 ל הפעילות הנוגעת למע"מ. למנות נציג אחד מתוכם, שיפעל בשמם בכ

 :פתיחת תיק לחברה בע"מ 

א'(, תעודת 821-ו 821חברה בע"מ נדרשת להגיש טופס רישום מלא וחתום על כל פרטיו )טופס 

רישום ברשם החברות, פרוטוקול בעלי זכות חתימה לכל דבר ועניין, ת.ז. של כל אחד 

מכתא על קיום חשבון בנק מהדירקטורים בחברה, חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק, אס

 של החברה ומידע על מחזור העסקאות המשוער.  

 פתיחת תיק במס הכנסה: .2

 רק לאחר פתיחת התיק במע"מ וקבלת מספר עוסק.  לרוב במס הכנסה ניתן לפתוחתיק 

 עצמאיפתיחת תיק ל 

במשרד השומה שהעסק , התיק יפתח ככלל, ייפתח תיק עצמאי על פי כתובת מקום העסק

מתנהל בתחום שיפוטו. מקום העסק ייקבע בהתאם למקום בו מבוצעת מירב הפעילות 

הכלכלית המניבה רווח או מחזור, או מקום בו מועסקים מרבית העובדים. בעסק שיש לו 

סניפים רבים או שהינו מבוזר מבחינת מרכזי הייצור או השיווק שלו, מיקום התיק ייקבע על 

 ההנהלה המרכזית. פי מיקום 

או )רואה חשבון, עורך דין או יועץ מס( באמצעות מייצג ליחיד במס הכנסה ניתן לפתוח תיק 

  אין חובת התייצבות פיזית. ללא מייצג.

o  בצירוף מסמכים 5329יחיד לא מיוצג נדרש להגיש בקשה ידנית לפתיחת תיק על גבי ,

 רלוונטיים. 

o  באמצעות בקשה מקוונת. ליחיד בקשה לפתיחת תיק אפשרות להגיש  נהיש מיוצגלעצמאי

בסיום מילוי הבקשה המקוונת יש לשלוח לפקיד השומה את המסמכים הנדרשים לצורך 

 יום.  30פתיחת התיק תוך פרק זמן של 

תשלח הודעה למבקש על הכנסה ויפתח התיק במס לאחר קבלת כלל המסמכים הנדרשים 

 פתיחת התיק. 

  תאגידפתיחת תיק 

ככלל, תיקי התאגידים ייפתחו באזור פעילות התאגיד. בעסק אשר לו סניפים רבים או שהינו 

 מבוזר מבחינת מרכזי הייצור או השיווק שלו, התיק יפתח על פי מיקום ההנהלה המרכזית. 

 או ללא מייצג.)רואה חשבון, עורך דין או יועץ מס( באמצעות מייצג תאגיד ניתן לפתוח תיק 

o טופס בצירוף  4436טופס על גבי נדרש להגיש בקשה ידנית לפתיחת תיק  צגוא מיל תאגיד

רשות התאגידים ומסמכים נוספים פתיחת תיק במע"מ, תעודת התאגדות מהבקשה ל

  המצוינים בגוף הבקשה ובהתאם לאופי פעילות  התאגיד.

o ישנה אפשרות להגיש בקשה לפתיחת תיק לתאגיד באמצעות בקשה  צגומי תאגידל

 באופן אוטומטיבמערכת לאגף מס הכנסה לצורך פתיחת התיק . הבקשה מועברת מקוונת

שמורה לפקיד יצוין כי במקרה כאמור  .תוך שני ימי עסקים מיום פתיחת התיק במע"מ
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פתיחת  את השומה הזכות במהלך שני ימי העסקים להתערבות ידנית בתהליך ולעכב

   לפתיחת תיק.האוטומטית הבקשה  ישנה חובה להודיע למייצג על הסיבה לגריעת התיק.

לאחר קבלת כלל המסמכים ולאחר פתיחת התיק במשרד השומה נשלחת הודעה למגיש 

 הבקשה על פתיחת התיק במס הכנסה.

 הבסיס החוקי לפעילות .3

שכותרתו "רישום" וביחד עם תקנות מע"מ  1975 -פרק י' בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

את כל נושא פתיחות התיקים במע"מ. בנוסף, פרסם הרגולטור  ,בין היתר ,)רישום( מסדירים

את "מדריך מע"מ )מס ערך מוסף( לעוסק חדש" אשר מפרט אודות רישום העוסק וסיווגו, 

 ומתווה את אופן ההגשה של הבקשות לרגולטור.

הכנסה )נוסח חדש(,  לפקודת מס 134 )י( וסעיף 75)ז(, 75)ט(, 75()א(, 2) 9(, 2)9סעיפים 

בנוסף, פרסם הרגולטור את חוברת "דע את זכויותך" ובו מידע לגבי תהליך . 1961 -התשכ"א

 פתיחת תיק במס הכנסה. 

 ידי הרגולטור-היתרים ורישיונות הניתנים על .4

 עם ביצוע הרישום מקבל העוסק תעודת עוסק, אותה יש להציג במקום בולט בעסק. 

ולזכות  מס הוא רשאי להנפיק חשבוניותמקים העסק נרשם כעוסק מורשה במע"מ,  מרגע בו

את מס התשומות ניתן לנכות רק על  .בניכוי מס תשומות והחזרים לחשבונו באופן שוטף

שברשות בעל העסק חשבוניות מס מקוריות שהוצאו על שמו רכישות לצורכי העסק ובלבד 

 כדין.  

העובדים בעל כל בעל עסק אשר נרשם במס הכנסה רשאי להעסיק עובדים. לצורך העסקת 

העסק נדרש לפתוח תיק ניכויים במשרד השומה בו מתנהל העסק ובמוסד לביטוח לאומי. 

 לאחר פתיחת תיק הניכויים המעסיק רשאי להעסיק עובדים ולהפיק עבורם תלושי שכר.
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 סיכום השיח מול בעלי העניין  –חלק ב 

השיח מול בעלי העניין נעשה על ידי אגף תכנון ואסטרטגיה בחטיבה לתכנון וכלכלה. איסוף 

ים ועוסקים ארגונים חברתי, ארגוני המייצגיםהמידע בוצע מול שלושה סוגי בעלי עניין מרכזיים: 

 השיח בוצע באמצעות שיחות ופגישות פרטניות עם בעלי העניין. אשר פנו ישירות לרשות

 עוסקים אשר פנו ישירות לרשות. צוין כי נרשמה היענות נמוכה מצד י הרלוונטיים.

בעלי עניין רבים ציינו כי תהליך פתיחת עסק מלווה בחוסר וודאות גבוהה, התחושה שעלתה מצד 

בעלי העניין היא שרשות המסים לא מנסה להקל על פותח העסק, הדבר משמעותי בייחוד אצל 

 עוסקים קטנים ופטורים. 

  בתהליךרשימת העומסים שמופו 

 ליחיד: פתיחת תיק  .1

 שה מקוונת לפתיחת תיקבק ניתן להגישכיום  – מיוצגליחיד  פתיחת תיקבקשה מקוונת ל 

לאחר הגשת  בעלי העניין ציינו כי .(ס הכנסה וניכוייםמע"מ, מ)מערכים ה תשלושעבור 

למשרדי רשות  (פיזיתאו בהגעה )הבקשה יש לשלוח את המסמכים הרלוונטיים בדואר 

 דבר המכביד על תהליך פתיחת התיק. המסים

 בקשה  טופס למלא ומייצג או עוסקעל ה – לא מיוצגליחיד פתיחת תיק בקשה ידנית ל

מ נדרשת במע" .בנפרד מהמשרדים אחד לכל וזאת הנדרשים המסמכיםאת  ולצרף תידני

התייצבות פיזית מטעם מגיש הבקשה כאשר לאחר מכן עליו לפנות למשרדי מס הכנסה 

הדבר מקשה בעבור אותו שירות.  לצורך הגשת בקשה לפתיחת תיק. מדובר בתהליך כפול

 בעיקר במקרים בהם משרדי מע"מ ומס הכנסה אינם נמצאים באותו המיקום. 

ניתן להגיש בקשה מקוונת לפתיחת תיק עבור שלושת המערכים כיום  – פתיחת תיק לחברה .2

)מע"מ, מס הכנסה וניכויים(. בעלי העניין ציינו כי לאחר הגשת הבקשה יש לשלוח את 

המסמכים הרלוונטיים בדואר )או בהגעה פיזית( למשרדי רשות המסים דבר המכביד על 

  התהליך הקיים. 

לא ניתן להגיש בקשה מקוונת לפתיחת תיק  – פתיחת תיק שותפויות רק במשרדי הרשות .3

 . , גם עבור עוסקים מיוצגיםרשות המסיםונדרשת הגעה למשרדי  שותפויות

 להגיע למשרדי יםנדרש או מוסד כספי כיום מלכ"ר – / מוסד כספי פתיחת תיק למלכ"ר .4

. לאחר מכן כל הליך פתיחת התיק או מוסד כספי כמלכ"ר םמע"מ אך ורק לצורך אישור סיווג

 מתבצע מול מס הכנסה. 

יום מיום  30במקרה ומייצג לא שלח את כלל המסמכים הנדרשים תוך  -חסימת מייצגים  .5

במע"מ.  להגשה מקוונתהוא נחסם  -פתיחת התיק במערכת, עבור שלושה תיקים ומעלה 

מייצגים ציינו כי תהליך זה מקשה עליהם מול לקוחותיהם ולעיתים החסימה אינה תלויה 

 בהם )עיכובים במשלוח הדואר, עיכובים מצד הלקוחות וכיו"ב(. 

 הזוג בן עלגם , משותף הבנק חשבון העסק לבעל כאשר - בעל עסק לו חשבון בנק משותף .6

מוסיף על הנטל הקיים בתהליך הבקשה, דבר ה על לחתום בשביל מ"המע למשרדי להגיע

 פתיחת התיק.
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 צירוף מסמכים: .7

  לצורך פתיחת תיק יש לצרף אסמכתא על קיום חשבון בנק,  –העברת פרטי חשבון בנק

 זאת כאשר ניתן לבדוק הדבר ישירות מול הבנקים. 

  אישורים לצורך פתיחת תיק יש לצרף  –צירוף המסמכים הנדרשים מרשות התאגידים

זאת כאשר ניתן לקבל שונים )בהתאם לסיווג העוסק( הניתנים על ידי רשות התאגידים. 

 הנתונים ישירות מרשות התאגידים.

ישנם משרדי מע"מ שלא מאפשרים פתיחת  – קבלת מסמכי פתיחה במע"מ עבור כל התחנות .8

התיק אליו מ רק במשרד במע"תיק והעברת דואר בין משרדי מע"מ השונים, אלא פתיחת תיק 

הדבר משמעותי בעיקר אצל המייצגים, להם מספר רב של עוסקים, והם נדרשים  משויך.

  לביצוע הליך פתיחת התיק.לעבור בין משרדי המע"מ השונים 

 שינויים בתיקים: .9

  לא ניתן לפתוח תיק עצמאי במשרד אחר,  –שאינו פעיל תיק שכיר  לופתיחת תיק עצמאי

במס הכנסה. הדבר רלוונטי בעיקר לעצמאים שאינו פעיל ליחיד קיים תיק במקרה ובו 

במשרד השומה. כך למשל כדוגמא נפתח להם תיק ובעבר כשכירים אשר ביקשו החזר מס 

עובד שגר זמנית באילת וביקש לקבל החזר מס, פתח תיק בפקיד שומה אילת.  -להמחשה 

טרם פתיחת תיק במס הכנסה עליו כעבור שנים העובד גר במרכז ופתח עסק עצמאי. 

  . על אף שתיק ההחזר אינו פעיל להעביר את התיק מאילת לפקיד השומה הנוכחי

  פתיחה וסגירה של תיק ניכויים מחייבת תכתובת דואר או  –שינוי סטאטוס תיק ניכויים

 המייצג.  ל ידיהגעה פיזית למשרדי רשות המסים. לא ניתן לבצע השינוי באופן מקוון ע

מייצגים נדרשים לשלוח את ייפוי הכוח  – בת משלוח ייפוי כוח בדואר לאחר פתיחת תיקחו .10

בדואר לרשות המסים. כן, הליך הטיפול והקליטה של ייפוי הכוח הינו איטי. הדבר מייצר 

עיכובים בתהליך פתיחת התיק וכל עוד לא מתקבל אישור קליטה של ייפוי הכוח, לא ניתן 

 לטפל בתיק או לברר את סטטוס הטיפול. 

שיפור ההליך המקוון לפתיחת תיקים כך שניתן יהיה  - וןמקושיפור בתהליך פתיחת תיק ה .11

להפסיק טופס פתיחת תיק ולהמשיכו במועד אחר. כיום, אם חסר נתון שאינו זמין ברגע 

  מסוים, יש לבטל את כל ההליך ולהתחיל מהתחלה.

במגע לראשונה  בעלי העניין ביקשו במטרה להקל על נישומים הבאים – דרישה להצהרת הון .12

לשלוח את הדרישה להצהרת הון לאחר שנה מיום פתיחת התיק. יובהר  עם רשות המסים

הדרישה למילוי  את שולחתרשות המסים  בזאת כי כבר היום במטרה להקל על הנישומים

  רק לאחר שנה מיום פתיחת העסק.הצהרת הון 
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 תכנית המשרד להפחתת הנטל – גחלק 

 פרטי התכנית המשרדית

   פתיחת תיק באופן אוטומטי: –פתיחת תיק ליחיד  .1

באופן אוטומטי תוך פתיחת תיק במס הכנסה פותח יישום אשר יאפשר י, מיוצגליחיד  .1.1

בכך מתייתר  .)בדומה לפתיחת תיק חברה( ימי עסקים מיום פתיחת התיק במע"משני 

 הצורך בהגעה פיזית או משלוח דואר למשרדי מס הכנסה.

  .2018 ,1רבעון פיתוח בשלבים, עלייה לאוויר עבור יחידים )לא נשואים(  :יעד לביצוע

שינוי הליך פתיחת תיק כך שלאחר פתיחת בחן את רשות המסים ת – לא מיוצג ליחיד .1.2

בדומה )מס הכנסה ב פתיחה אוטומטית של התיקשל  תבצע תהליך, ימע"מהתיק ב

ובכך יתייתר הצורך במשלוח דואר או הגעה פיזית למשרדי מס  (מיוצגיחיד של להליך 

  הכנסה.

 . 2018שנת לבחינה במהלך  :יעד לביצוע

יפותח יישום אשר  -לשכירים המגישים בקשה להחזר מס  במס הכנסה פתיחת תיק .1.3

רשות "וחבי של באופן מקוון. מהלך זה יצטרף למהלך הרלהחזר מס יאפשר פתיחת תיק 

כל תהליך הבקשה להחזר מס )פתיחת תיק ובקשה להחזר( יבוצע ש כך, "מסים ללא נייר

 באופן מקוון. 

 2019, 1רבעון  :(91)פתיחת תיק  יעד לביצוע

יפותח יישום  –לאחר פתיחת תיק באופן מקוון  ביטול הדרישה לשליחת מסמכים בדואר .2

הרלוונטיים המאפשר בעת מילוי בקשה לפתיחת תיק באופן מקוון לסרוק את המסמכים 

משרדי רשות כלל בהתאם, יבוטל הצורך בשליחת מסמכים בדואר למקוון.  אופןולשלחם ב

 המסים. 

 . 2018, 2רבעון סוף בפיילוט ביצוע  :יעד לביצוע

 . באופן ויזואלימציג את התהליך  נספח ב' )תרשימי זרימה לפתיחת תיק(

או מוסד  להליך פתיחת תיק למלכ"ריקבע נוהל מסודר  – או מוסד כספי פתיחת תיק למלכ"ר .3

תהליך פתיחת התיק יבוצע באופן מלא במשרדי מס הכנסה  ,כך שבמקרים כפי שיקבעו כספי

למשרדי מע"מ לצורך )כולל סיווג התיק כמלכ"ר או מוסד כספי( ובכך יתייתר הצורך בהגעה 

 רש שינוי חקיקה. וסיווג העוסק. השינוי האמור ד

 וכתלות בהליך החקיקה.  2018, 4רבעון  יעד לביצוע:

 יישום אשר יאפשר פתיחת תיק מקוון לשותפויות יפותח –פתיחת תיק שותפות באופן מקוון  .4

מיוצגות ובכך יתייתר הצורך בהגעה למשרדי רשות המסים בדומה לתיקי יחידים וחברות 

 . מיוצגים

, יקודם פיתוח יישום לעיל 1.1ן בסעיף פיתוח בשלבים. לאחר הפקת לקחים מהתהליך המצוי יעד לביצוע:

 . 2018, 4לאוכלוסיות נוספות. היעד הינו רבעון 

לעיל, יבוטל לחלוטין כל נושא חסימות  2ם כאמור בסעיף עם פיתוח היישו –חסימת מייצגים  .5

גים לא יחסמו יותר לדיווח במערכת וזאת מאחר והיישום שיבנה יאפשר המייצגים כך שמייצ
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סריקת מסמכים ונספחים במעמד הגשת הבקשה והעברתם ישירות לאגפים הרלוונטיים 

 לטיפול. 

 לעיל. 2וכתלות בפיילוט כאמור בסעיף  2018, 3רבעון  לביצוע:יעד 

 למשרדישל בן הזוג  והגעתל דרישהבוטל הת –פתיחת תיק לעצמאי לו חשבון בנק משותף  .6

   .לפתיחת תיק הבקשה על חתימה לשם מ"המע

 . 2018, 3רבעון  :יעד לביצוע

 צירוף מסמכים: .7

  חשבון הבנק אימות פיתוח יישום לרשות המסים שוקדת על  –העברת פרטי חשבון בנק

לאחר שהיישום יופעל רשות המסים תבחן האם וכיצד ניתן מול מס"ב. ל מערכי המס לבכ

 לוותר על הגשת האסמכתאות לחשבון הבנק של העוסק. 

 וזאת בכפוף לפיתוח יישום כאמור.  2019במהלך  :יעד לביצוע

  עלה כי הליך לאחר בחינת הנושא,  –צירוף המסמכים הנדרשים מרשות התאגידים

תועלת -עלותבניית יישום ייעודי לשימוש עובדי רשות המסים. בבחינת הבדיקה מחייב 

, הוחלט שלא לשנות לעיל 2כאמור בסעיף  בדה כי נבנה רכיב סריקה ייעודיואל מול העו

 הדרישה בנושא זה. 

עבור מייצגים, להם מספר רב של עוסקים,  –קבלת מסמכי פתיחה במע"מ עבור כל התחנות  .8

ם במע"מ במקום אחד עבור כלל התחנות תסייע באופן משמעותי. מתן אפשרות לפתיחת תיקי

והדבר עלול  עצמומפתיחות התיקים נעשות פיזית בתחנות על ידי בעל העסק  50%-עם זאת, כ

רשות המסים רואה חשיבות במתן שירות איכותי ויעיל לכלל  לפגוע באוכלוסייה זו.

לאור האמור, לאחר בחינת מכלול השיקולים, . הםיבינ על האיזוןלקוחותיה, תוך שמירה 

בכפוף פתיחת תיק במע"מ במקום אחד עבור כלל התחנות, למייצגים בקשה להוחלט לאפשר 

 לכללים מפורטים שיפורסמו בנושא. 

 . 2018, 4רבעון פרסום נוהל עד ל יעד לביצוע:

  -שינויים בתיקים  .9

  טל את בחן אפשרות לברשות המסים ת –שאינו פעיל תיק שכיר  לופתיחת תיק עצמאי

בין משרדי מס הכנסה, כך  ( שאינם פעילים91שכירים )תיקי בהעברה של תיקי הצורך 

  .שניתן יהיה לפתוח תיק באופן מידי במשרד מס הכנסה

 2018, 3רבעון ל לבחינה עד :יעד לביצוע

 שינוי סטאטוס תיק ניכויים -  

o  בדומה ליישום הקיים לחברות, יפותח יישום  – אוטומטיפתיחת תיק ניכויים באופן

המאפשר פתיחה אוטומטית של תיק ניכויים באופן מידי יחד עם פתיחת תיק ליחיד 

  . במס הכנסה או לתאגיד

, יקודם לעיל 2-ו 1 נים בסעיפיםהמצוי כיםפיתוח בשלבים. לאחר הפקת לקחים מהתהלי יעד לביצוע:

 .2018, 4רבעון פיתוח עבור תיק ניכויים. היעד הינו 

o  יש לפתח יישום ייעודי אשר יאפשר סגירת תיק  –סגירת תיק ניכויים באופן מקוון

 ניכויים באופן מקוון. 

 .2019, 1רבעון  יעד לביצוע:
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  –משלוח ייפוי כוח בדואר  .10

  קליטה מקוונת של ייפוי כוח, כך שיתייתר הצורך הגשה ויפותח יישום אשר יאפשר

 בשליחת ייפויי כוח בדואר. 

 2018, 2רבעון  יעד לביצוע:

  רשות המסים תפיץ מכתב למייצגים בו הם יתבקשו לשלוח את להשקת היישום החדשעד ,

החותמים בחתימה מקורית של הלקוח במסירה ידנית במשרדי השומה  ייפוי הכוח

 .)כך תוטבע על המסמך חותמת "נתקבל" ותאריך הגשה( ברחבי הארץ וביחידות המש"מ

ימים ממועד ההגשה הנ"ל ויפויי הכוח טרם נקלט במערכת, יהא ניתן  10במקרה בו חלפו 

לשלוח טופס סרוק של ייפוי הכוח עליו מוטבע תאריך ההגשה באמצעות תיבת הדואר 

בנושא ההודעה יש לרשום את סיבת הבקשה,  .lameyazeg@taxes.gov.ilהאלקטרוני 

  שם הלקוח ומספר יישות.

  בוצע.  :יעד לביצוע

  יצוין כי כיום ייפוי כוח הנשלח לרשות המסים טרם פתיחת התיק, מוצמד באופן מידי

 לתיק עם פתיחתו. 

טופס "טיוטא" כך שניתן מילוי יפותח יישום שיאפשר  – שיפור בתהליך פתיחת תיק המקוון .11

 להפסיק טופס פתיחת תיק ולהמשיכו במועד אחר. יהיה

 .2018, 4רבעון  יעד לביצוע: 

ת על לקוחות רשות המסים לא ניתן להתעלם מכך שחלק ניכר מהנטל המוש -משרד מאוחד  .12

מ ומשרדי מס הכנסה. עצם הדרישה לעבוד מול שני משרדים נפרדים: משרדי מע"מ מורכב

בו יכללו כל הפעילויות  –רשות המסים מקדמת בימים אלה תכנון והקמה של משרד מאוחד 

 פתיחת תיק.תהליך גם  –והממשקים המבוצעים היום במשרדי מס הכנסה ומע"מ ובכלל כך 

את השירות והממשק בין ישפר  ,ייעל את העבודה ללא ספקהיכולת לאחד פעילויות דומות 

את הנטל הבירוקרטי המושת על  באופן משמעותי ויקטיןלבין לקוחותיה  סיםהמ רשות

 לקוחות רשות המסים. 

  ניתוח השפעות

ההשפעה המשמעותית ביותר בתהליך פתיחת תיק במע"מ ומס הכנסה הינה המעבר לתהליך 

, עבור כלל לקוחות רשות המסים מס הכנסה וניכוייםב בתהליך פתיחת תיקאוטומטי מקוון מלא ו

מדובר בחיסכון בזמן ופישוט עבור אוכלוסיית המייצגים. לכלל מערכי המס ופיתוח רכיב סריקה 

מהעלויות  56%לפי ההערכה, התכנית צפויה להפחית רשות המסים. התהליכים לכלל לקוחות 

  מימי ההמתנה. 56% -הכספיות של הבירוקרטיה ו

 

  

mailto:lameyazeg@taxes.gov.il
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 מדידת הפחתת עלויות הרגולציה –א' נספח 

 חס לשני התהליכים העיקריים בהם מתבטאת הפחתת הנטל:ייתחישוב שמרני ביותר, המנערך 

מס הכנסה וניכויים עבור כלל לקוחות בתהליך פתיחת תיק במעבר לתהליך מקוון מלא ואוטומטי 

 .רשות המסים, ופיתוח רכיב סריקה לכלל מערכי המס עבור אוכלוסיית המייצגים

  .ימי המתנה 1,156,977 -ו נה בעלות הרגולציהבש₪  35,472,900צפויה הפחתה של 

 

  

עלות  לאחר התכניתעלות מצב קייםסוג עלותתהליך

                     11,400,000              16,720,000כסף

                             76,000                    114,000ימי המתנה

                       6,020,000                9,030,000כסף

                           645,000                1,548,000ימי המתנה

                       7,668,920              32,866,800כסף

                             -ימי המתנה

                           977,100                1,433,080כסף

                               6,514                         9,771ימי המתנה

                       1,489,040                2,978,080כסף
                           159,540                    372,260ימי המתנה

ימי המתנהכסף

                2,044,031                 63,027,960סה"כ עלות מצב קיים

                    887,054                 27,555,060סה"כ עלות מצב חדש

56.3%56.6%סה"כ הפחתה באחוזים

56.4%סך הפחתה משוקללת

עוסק יחיד - לא מיוצג

עוסק יחיד - מיוצג

שכירים )החזר מס(

חברה לא מיוצגת

חברה מיוצגת
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 תרשימי זרימה לפתיחת תיק –ב' נספח 

 פתיחת תיק לעצמאי מיוצג: .1

 מצב קיים –פתיחת תיק לעצמאי מיוצג: 1תרשים מספר 

 

 מצב חדש –מיוצגפתיחת תיק לעצמאי : 2תרשים מספר 
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 לא מיוצג:פתיחת תיק לעצמאי  .2

 מצב קיים – לא מיוצג: פתיחת תיק לעצמאי 3תרשים מספר 

 

חדשמצב  – לא מיוצג: פתיחת תיק לעצמאי 4תרשים מספר 

 

 לחברה מיוצגת:פתיחת תיק  .3
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 מצב קיים –תמיוצגחברה : פתיחת תיק ל5תרשים מספר 

 

 חדשמצב  –תמיוצגחברה : פתיחת תיק ל6תרשים מספר 

 


