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 "זהויות גיבת"  למיעת חדש  יישום –  במקור מס מיכוי פטור  באישורי לרעה שימוש

 פקודת מס הכסה והתקות מכוחה יוצרות חובת יכוי מס במקור, במקרים מסוימים. לפקיד השומה

 .קיימת הסמכות להקטין את שיעור היכוי הקבוע ואף לקבוע פטור מלא, אם שוכע כי יוותר עודף מס

 ריםבמקרים בהם פקיד השומה לא קבע שיעור יכוי מס מופחת, חייב המשלם לכות מס במקור בשיעו

  .הקבועים בתקות מס הכסה

 "ישם מקרים של "גיבת זהות" מישומים, שלהם יש אישור לפטור מיכוי מס במקור. "גיבת הזהות

 הפטור  ושימוש באישור  )ללא ידיעתו(מתבטאת בהפצת חשבויות פיקטיביות הושאות את פרטי הישום  

  .מיכוי המס במקור שהופק עבורו, ללקוחות פוטציאליים

 זהותם"ש לישומים הולם מעה לתת מת ועל לציבור מעיקים שאו השירות את לשפר במטרה

, מ"בשע חדש יישום פותח, פיקטיביות חשבויות בהפצת המסים רשות של מהמאבק כחלק - "גבה

 שתקבע לקוחות לרשימת רק במקור המס יכוי אישור את במערכת יכוי מס במקור להציג המאפשר

 המס יכוי תקות פי על המרבי בשיעור מס לכות יידרש, למערכת שיכס אחר לקוח כל .הישום י"ע

  .במקור

 עם תיקו מתהל בו מ"מע למשרד לפות יכול", גבה זהותו" כי החושד ישום, לעיל האמור לאור

  .)במקור מס יכוי למערכת יוזו שפרטיהם מת על( לקוחותיו רשימת

 להדפיס את האישור שלו במערכת יכוי מס במקור באמצעות כיסה כ"מקבל" אוהישום יוכל 

בכל אחת מאפשרויות, הישום יידרש להזין מספר תיק של אחד מלקוחותיו ובאישור שיודפס   ".  כ"משלם

  ."תקף עבור "שם המשלם :יהיה רשום

 שום. משלם שאיו כללמשלמים ייכסו למערכת כ"משלם" ויקבלו את אישור יכוי המס במקור של הי

 ברשימת הלקוחות של הישום שהוזו ביישום, יראה את ההודעה הבאה: יש לכות "על פי תקות מס

 בדרך זו, יוכלו רק משלמים שאושרו על ידי הישום להשתמש באישור. האישור  ).יכוי מס מלא(הכסה"  

 "משלם שיכס למערכת כ"מקבל  שיוצג ל"משלם" יהיה אישור שיופה ל"משלם", מבקש האישור בלבד.

  ."לתיק שזהותו גבה, המערכת תודיע: "א למלא את תיק המשלם

 תבשלב זה, הזת הלקוחות במערכת תתבצע על ידי עובדי רשות המסים בלבד. בהמשך, תיבחן האפשרו

  .לפתוח את המערכת ככלי שירותי למייצגים

 בכבוד  רב,        

  אופיר בן חיים ושות' 
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