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    ריםריםריםרים"""" עדכון הוראת ביצוע לגבי מלכ עדכון הוראת ביצוע לגבי מלכ עדכון הוראת ביצוע לגבי מלכ עדכון הוראת ביצוע לגבי מלכ----מ מ מ מ """"שינוי שיטת הדיווח למעשינוי שיטת הדיווח למעשינוי שיטת הדיווח למעשינוי שיטת הדיווח למע    ::::הנדוןהנדוןהנדוןהנדון
 

, רים" להוראות הביצוע בקשר למוסדות כספיים ומלכ8רשות המסים עדכנה את פרק 

 .רים"לעניין חישוב העסקת עובדים אצל מלכ

עבדו חלק מחודשי , כולם או חלקם, ר"במקרה שבו עובדי מלכ"רשות המסים הבהירה כי 

ולהביא בחשבון רק את החלק היחסי מהשנה , כוונת רשות המסים להקלב, השנה בלבד

 רק במידה  רק במידה  רק במידה  רק במידה ,,,,ממממ""""ר יהיה חייב בדיווח המפורט למער יהיה חייב בדיווח המפורט למער יהיה חייב בדיווח המפורט למער יהיה חייב בדיווח המפורט למע""""מלכמלכמלכמלכ, לפי חישוב זה. שבה עבד כל עובד

    .... או יותר או יותר או יותר או יותר150150150150של עובדיו הנו של עובדיו הנו של עובדיו הנו של עובדיו הנו " " " " שנות העבודהשנות העבודהשנות העבודהשנות העבודה""""וסך וסך וסך וסך 

גי ר המועסקים בסו" סך חודשי העבודה של כל עובדי המלכ- """"שנות עבודהשנות עבודהשנות עבודהשנות עבודה"""" -לעניין זה 

 .12 -מחולק ב, 52 - ו51, 02, 01ת משרו

 יפנה אל רשות המסים בבקשה להסירו ,ר שמתקיימים בו התנאים המפורטים לעיל"מלכ

המאומתים בתצהיר החתום , בצירוף הנתונים הרלוונטיים, 2011מרשימת המדווחים לשנת 

 .חשבון-דין או רואה-בפני עורך

ניתן לפנות , תמיכה ובירורים בכל הנוגע להגשת הדיווחים, לצורך קבלת מענה על שאלות

 ניתן ,כמו כן; 02-5656400או , )מסים* (*4954: שמספרו, למוקד הטלפוני של רשות המסים

 mokedreshut@shaam.gov.il: ל"לפנות בדוא

 
 
 
 
 

 .תמציתי ולתשומת לב בלבד, האמור בחוזר זה מובא באופן כללי

 .ואין לראות בו משום תחליף לחוות דעת מקצועית, ות החוק והתקנותהחוזר אינו מחליף את הורא
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