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 מידע ללקוח- רשות המסים דרשה מהבנקים מידע על משלמים באפליקציות
 

 

, בנק לאומי עם פיי פועלים עם ביטהבנק  -אפליקציות םם פנתה לאחרונה לשלושת הבנקים שברשותרשות המסי 
    ם פייבוקס.ע קונטסובנק די

 
 . במכתב דורשת רשות המסים מהבנקים להעביר לידיה נ"ללכל אחד משלושת הבנקים ה פנתה רשות המסים

יה האפליקצספים דרך : קיבלו כבשני המקרים הבאים 2018הבנק ב־רשימת לקוחות שהשתמשו באפליקציה של 
 2018פעולות לקבלת תשלום אך סכומם הכולל ב־ 300פעמים באותה שנה או לקוחות שהיו להם מעל  500ה מ־למעל

.אלף שקל 50עלה על   

   

מהבנקים להעביר לידיהם את השם הפרטי ושם המשפחה של מקבל התשלום, מספר הטלפון  הרשרשות המסים ד
, כמות התנועות בחשבון שלו כולל הפרדה בין 0182שקיבל ב־ום הכולל ו, הסכלשת תעודת הזהוהנייד שלו, מספר 

.שליחת תשלום, ומספר חשבון הבנק שלוקבלת תשלום ל   

  

היה מבצע ביקורת של מס הכנסה באזור חיפה שחשף רכישות המסים רשות מה שהצית את המהלך החריג של 
. י עסקיםפרים של בעלועדו בס, שלא תהפועלים קניט של בבאלפי שקלים באמצעות אפליקציית התשלומים ב

וסקים רבים מכבדים תשלומים באפליקציות התשלום, אך לא מתעדים זאת כסכום ברשות התגבשה ההבנה כי ע
 שהתקבל עבור העיסוק שלהם, אלא כהעברה לאנשים פרטיים, ולא הנפיקו קבלה וחשבונית מס באופן מיידי.

  

של המשתמשים בה, ובעיקר  שימוש הקל והנוחתשלום במזומן. האת ה שלום החליפלמעשה אפליקציית הת
   .היותה חינמית, הפך את האפליקציה כאמצעי לקבלת תשלומים

 
רב עלולות לחשבון בנק המעואו משפחה נפרד, העברות של חברים  סקייעבנק לתשומת לבכם מי שאין לו חשבון 

מומלץ להפריד חשבונות בנק  ליקציותפלהתפרש כהעברות עיסקיות ולכן לאור ריבוי העיסקאות המשולמות בא
 בין עיסקי לפרטי למי שלא ביצע זאת עד היום.
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