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"אאיירתשע"גי
40/12//014

04/110//
 

 
(,ו'0(,ד)1(,ג)2(,ב)1אל:תפוצה:א',נצ)

לפעולה:פקידישומה,סגניפקידישומה,רכזים,מפקחים,מנתבידוחותומשדרידוחות


 רשות המסים 3102/5  רהוראת ביצוע מס הכנסה מספ


 שומות  ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ו הנדון:
 /002 יחידים וחברות לשנת המס

 

 מבוא.   /


ביןהיתרבהתאם0/10מטרתהוראתביצועזוהיאלסקוראתהשינוייםשחלובדוחותלשנתמס ,

 התשכ"א חדש(, )נוסח הכנסה מס פקודת הוראות במסגרת החקיקה )להלן:1691–לשינויי

תובובשידורהדוחות.ולהנחותבדבראופןיישוםהשינוייםבני"הפקודה"(


עובדי ע"י יעשה זה שלב שידורו. לפני ושלמותו, הדוח תקינות בדיקת היא א' שלב ניתוב מטרת

ובכפוף הדוחות הגשת למועד בהתאם ככלל יתבצע בדוחות הטיפול כאשר המרכזית, החוליה

הבהרות לקבלת לדאוג א', שלב נתב של מתפקידו זו במסגרת בנושא. אחרות ומסמכיםלהנחיות

למקרים או לבעיות ב' שלב נתב של ליבו תשומת את ולהסב הרלוונטיים במקרים מהנישום

המצריכיםטיפולמיוחד.

לה יש לכן א' בשלב הדוח ניתוב לטיב רבה חשיבות הדוקיימת של ונאות נכון שידור על ח,קפיד

בדיקתהמסמכיםושימושנכוןבהנמקות.

עלבדיקתדוחותהיחידיםששודרובאופןמקוון.כמוכן,ישלשיםדגשולהקפיד



הבאים:נכלליםהפרקיםהוראהזוב

 מבוא .1

.ודגשים0/10דוחותליחידיםלשנתהמסשינוייםב .2

.ודגשים0/10לשנתהמסשינוייםבדוחותלחברות .3

 .0/10לשנתהמססיכוםהשינוייםבדוחותליחידים .4

0/10סיכוםהשינוייםבדוחותלחברותלשנתהמס .5

.שלהדוחניתובשלבא' .6

.הוראותכלליותוהערות .7

דגשיםבשידורדוחותיחידיםוחברות. .8
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.2//640הוראותמלאותלשידורדוחותליחידיםורשימותמלאותשלקודיהשדותפורסמובהו"ב

.2//1240הו"בהוראותמלאותלשידורדוחותלחברותורשימותמלאותשלקודיהשדותפורסמוב

 
 

 ודגשים 02/0 המס שינויים בדוחות ליחידים לשנת .0


 בגין ילדים נקודות זיכוי - )ג(66 -)ב( ו02תיקונים בפקודה הנוגעים לסעיפים ./.0



בנוסףלנקודותהזיכוישניתנועדכה:0/10החלמשנתניתנותלהלןפירוטנקודותזיכויילדיםאשר

  

 :3ים עד גיל נקודות זיכוי בגין ילד

,חוקלתיקוןפקודתמסהכנסה)מס'00/0)ספרחוקים6//194440לפקודהמיום/14תיקוןמסגרתב

)ג(לפקודהבאופןשהורהבמשפחהחד99-)ב(ו//(,תוקנוסעיפים6//0-והוראתשעה(התשס"ט/14

14140/10מקבליםהחלמיוםהוריתשילדיובחזקתוואישהנשואה נוספתבשנתהמסנקודתזיכוי

שלאחרשנתהלידהעדשנתהמסבהימלאולילדחמששנים,בדומהלנקודותהזיכויהניתנותכיום

.11לילדעדגיל



כיהוצאותשהוצאולשםטיפולבילדבו,נקבע(ו1)20שונהסעיףבמסגרתהתיקוןהאמור,הערה:עוד

לאיותרובניכוי.אוהשגחהעליואולשםטיפולבאדםאחראוהשגחהעליו



 נקודות זיכוי בגין "פעוט" וילדים אחרים:

)ב(//עיפיםסתוקנו)להלן:"התיקון"( 0/11–)תיקוניחקיקה(,התשע"בהמסבחוקלשינוינטל

 )ג(,והוספונקודותזיכויבגין"פעוט".99-ו



מוגדרעלפיהתיקוןכילדשטרםמלאולוארבעשניםבשנתהמס.-"פעוט"



בעדכל לנקודותזיכוי מיגיעהאישית, עלהכנסתו כנגדהמסהחל גבריהאזכאי, קובעכי התיקון

אחדמילדיושהם"פעוטות",כלהלן:

 .נקודתזיכויאחתבשנתלידתוובשנתהמסבהמלאולושלוששנים 

 .שתינקודותזיכויבשנתהמסשלאחרשנתלידתושלהפעוטובשנתהמסשלאחריה
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לנקודות בהתאם ילדיה, בגין לאישה המגיעות הזיכוי לנקודות בנוסף יינתנו אלו הוראותזיכוי

פקודה.ה



עלאףזאת,גברהחיבנפרד,אשרילדיובחזקתווכלכלתםעליו)קרימקבלאתנקודותהזיכויבגין

הזכאותלנקודות(,לאיהאזכאילנקודותהזיכויבגין"פעוט"ובמקרהזה,11ועדגיל5ילדיםעדגיל

 הזיכויעלפיהתיקוןתהאשלהאם,אשרילדיהאינםבחזקתה.



בגין המגיעות נקודותהזיכוי את יקבל נמצאיםבחזקתו הילדים אשר בנפרד, החי הורי חד הורה

יהיהזכאילנקודות5יםכוללעדגילילד ללאקשרלמינווההורההשני,אשרהילדאינובחזקתו, ,

"פעוט".הזיכויבגין



)זאתביןאםמדוברבגברוביןאםבאישה(,יקבלבמשפחהבהישנו"ילדלהורהאחד"בנוסףנקבעכי

וזאתבנוסףלנקודות,ההורהכנגדהכנסתומיגיעהאישיתנקודותזיכויבשל"פעוט"הנמצאבחזקתו

זיכויילדים.

 

שניםואחדמהוריונפטראושרשום16מוגדרכילדשבשנתהמסטרםמלאולו-"ילדלהורהאחד"

במרשםהאוכלוסיןבלאפרטיאחדההורים.



 אחתשהייתהקיימתבסעיף 1)ב()//נקודתזיכוי הועברהלסעיף רק0)ב()//( שתינתן לפקודהכך )

במקרהזהיקבלבןהזוגשהילדיםנמצאיםבחזקתונקודהאחתנוספתבשל.להוריםהחייםבנפרד

בנפרדואםכלכלתהעובדהשה שניההוריםילדיםמחולקתביהואחי יקבלגםההורהשהילדיםן ,

אינםבחזקתונקודהאחת.

 
 

נקודות זיכוי  -טבלה מרכזת
 

 גיל        
 

 1/ 1/-6 0-3 5 0-/ 2 - יילוד

5./10005./לדיםנ"זבגיןי
101"פעוטנ"זבגין"
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 בדוח השנתידרישת נקודות הזיכוי 
 

(יירשמומספרהילדיםאצלשני12/1בשדותהרשומיםבטבלההמופיעהבטופסהדוחהשנתי)טופס

לתנאיםהמופיעיםבהסברים.בניהזוגבהתאם

אופןשידורשדותמספרהילדים:

.כלתא11,גיל9-14,גיל5-/,גיל2,גיל1-0,גיליילודתאיםבהתאםלגילאיהילדים:9כלשדהכולל

 מבנוי ישלשדרהחלמהתאהראשון(1/-)לדוגמאילדאחדיירשםכתספרושתי בומצדשמאל.

להקפידשכלתאהינובאורךשתיפוזיציות..ישמילאוילדיםואתהתאיםמימיןלתאזה



לדוגמא:

/09בשדהשנתיים,וילדאחדשמלאולושנים2ילדיםשמלאולהם0בןזוגרשוםנשוי,שלובהינתן

:ישלרשום



11גיל9-14גיל5-/גיל2גיל1-0גילנולדגילאים

//////0/1////09שדה

 

ישלהזיןכך:ISUMכךשבשידורבשאילתא

062 222222202/22 

הגילאיםמעלהגילשלהילדהגדולהתאיםשלבגיןניתןלהזיןאתהשדהללאהאפסיםהשמאליים)

:ביותר(

062 202/22 

 

:נוספתדוגמא

:ישלרשום/09בשדה,וילדאחדשמלאולושלוששנים,שנים1ושמלאולאחדילדבהינתן



11גיל9-14גיל5-/גיל2גיל1-0גילנולדגילאים

//1///1//////09שדה

 

ישלהזיןכך:ISUMכךשבשידורבשאילתא

062 222/222/2222 

הגילאיםמעלהגילשלהילדהגדולהתאיםשל)בגיןאתהשדהללאהאפסיםהשמאלייםניתןלהזין

:ביותר(

062 2/222/2222 
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 )ג((66סעיף ) זוג נשוי  
 
 

 הערות אישהנקודות זיכוי ל גברנקודות זיכוי ל 
09/4090שדה

ילדיםבחזקת
 ההורה

כנגדהכנסהזיכויילדיםנ"ז "פעוט"נ"ז
.ישיתאמיגיעה

ילדים16/4061שדה
שאינםבחזקת

ההורה

כנגדהכנסהזיכויילדיםנ"ז "פעוט"נ"ז
.מיגיעהאישית

שדה-הורהיחיד
00/

 .לארלוונטילזוגנשוי איןזכאותלנ"זאיןזכאותלנ"ז

 
 
 

 (  )ב(02סעיף ) –ובני זוג לא נשואים משפחה חד הורית
 
 

הורה )גבר או נקודות זיכוי ל שדות בדוח השנתי
 אישה(

 הערות
 

/09שדה
בגינםילדיםבחזקתההורה

הואמקבלקיצבתילדים.

.זיכויכנגדסךכלההכנסהילדיםנ"ז


/16שדה
ילדיםלאבחזקתההורה
אוילדיםבחזקתההורה
בגינםאינומקבלקצבת

ילדים.

.זיכויכנגדהכנסהמיגיעהאישית"פעוט"נ"ז
נה"זתינתנהבגיןילדיםשלא

יםעםההורהאוכשמדוברנמצא
בבניזוגשאינםנשואיםהחיים
יחדובןהזוגהשנימקבלאת
קצבתהילדיםונ"זילדים.

00/שדה
הורהיחיד

יןפעוטכנגדהכנסהבגזיכויבנוסףלנ"זילדים"פעוט"נ"ז
נקודותהזיכוי.מיגיעהאישית

יינתנואםהילדיםבחזקתההורה
00/הבשדישלכלולאותםולפיכך
./09לרישוםבשדהבנוסף

1קוד-09/שדה
אינומנהלמשקבית
משותףעםיחידאחר.

זיכויכנגדסךכלההכנסה.אחתתזיכוינקוד
נקודתזיכוינוספתלהורה

במשפחהחדהורית.
0קוד-09/שדה

מנהלמשקביתמשותףעם
אחר.יחיד

משותףההורהמנהלמשקביתלאתינתןנקודתזיכוי
.עםיחידאחר


00/שדה

נקודתזיכוינוספת
למשפחהשבה"ילדלהורה

אחד"

נקודתזיכויזולאתינתןבנוסףאחתתזיכוינקוד
בקוד09/לנקודתהזיכוישלשדה

.1


 


עלהזיכויעלחלקההורהבכלכלתילדיו)הילדיםאינםבחזקתוומשתתףבכלכלתם(הערה:נקודת

לפקודה,ניתנתבתנאיםכפישהיו.(0)ב()//פיסעיף
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ואינה כהורה מעמדו ובגין בלבד ילדים בגין הזיכוי נקודות למתן דוגמאות המרכזת טבלה להלן

 ל נכון אחרות זיכוי נקודות 1.1.0/10כוללת ההסברים לכל כפופה הטבלה כי ש)יובהר 0.1סעיף

    לעיל(.

 

 

 -אב - גיל הילד
עם"פעוט" 
)למעט החי 

שילד  בנפרד
בחזקתו, ראה 

טור שני 
 משמאל(

 

 אשה נשואה
 עם ילד אחד

 "הורה אחד"
שבחזקתו ילד 

 אחד

הורה 
)גבר1אשה( 
החי בנפרד 

שילד 
 בחזקתו

הורה 
 )גבר1אשה(
החי בנפרד 

ומשלם 
מזונות ויש 
לו "פעוט" 

שאינו 
 בחזקתו 

 0 1.5 0.5 5./ 1 שנתלידה
1 0 0 5 2 2 
0 0 0 5 2 2 
2 1 0 / 2 0 
/ / 0 2 2 1 
5 / 0 2 2 1 
14עד9  / 1 0 0 1 

11 / /.5 1.5 1.5 1 
פרוטנקודות
הזיכוי

 שניתנולעיל

 "חיבנפרד" ילדים "פעוט"
 "פעוט"
 ילדים

 

 "חיבנפרד"
 ילדים

"כלכלת
 ילדים"
 "פעוט"
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 להלן דוגמאות למילוי הדוח לעניין נקודות זיכוי ילדים לשנת מס 02/0

 


ילדיםבחזקתםכמפורט:2נשויולהם.זוג/  

וילדהשלהאישה5ילדםהמשותףשנולדבשנתהמס,ילדושלהאבמנישואיםקודמיםבגיל

)הגברהואבןהזוגהרשום(.2מנישואיםקודמיםבגיל  

 יסומן בטבלה:
 ילדים

 בשנת               

    המס                                                   
 מלאו נולד

1-2 

 מלאו

3 

 מלאו

4-5 

 מלאו

6-11 

 מלאו

11 

   1   1 ב"ז רשום 262

    1  1 בן/בת הזוג 262

       ב"ז רשום 192

       בן/בת הזוג 291

       הורה יחיד 222
 

:ילדים בחישוב נפרדנקודות זיכוי קבלת   

בהתאםמחשבאתנקודותהמחשבמזההאתהמיןשלבןהזוגהרשוםושלבן4בתהזוגו

 הזיכוי:

חצינקודהעבורהילדשסומןבעמודהנולד-האישה תקבל  

2נקודותעבורהילדשסומןבעמודהמלאו0ועוד  

נקודותזיכויעבורילדים.0.5סה"כהאישהתקבלבגיןהכנסתהמיגיעהאישית  

 

נקודהעבורהילדשסומןבעמודהנולד-הגבר יקבל  

נקודותעבורילדפעוט.1לבגיןהכנסתומיגיעהאישיתסה"כהגבריקב  



 0. גברואישהלאנשואיםהמנהליםמשקביתמשותף,פרוטהילדים:

 ילדמשותףשנולדבשנתהמס)האישהמקבלתאתקצבתהילדיםמהביטוחהלאומי(,

 לגברילדבגיל0מנישואיוהקודמיםבחזקתושבגינוהואלאמקבלקצבתילדים,

מנישואיוהקודמיםבחזקתושבגינוהואמקבלקצבתילדים,2רילדבגיללגב  

שאיןלוהורהשני)הילדהואמהאםשנפטרה(./1לגברילדבגיל  

מנישואיההקודמיםשאינובחזקתה.2לאישהילדבגיל  
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 :על ידי הגבר המגיש דוח על הכנסותיו בלבד יסומן בטבלה           
 ילדים

 בשנת               

                                                       המס
 מלאו נולד

1-2 

 מלאו

3 

 מלאו

4-5 

 מלאו

6-11 

 מלאו

11 

  1  1   ב"ז רשום 262

       בן/בת הזוג 262

     1 1 ב"ז רשום 192

       בן/בת הזוג 291

  1     הורה יחיד 222
 

 

-הגבר יקבל  

נקודהעבורהילדשסומןבעמודהנולד)בגיןפעוט(כנגדהכנסתומיגיעהאישית.1  

)בגיןפעוט(כנגדהכנסתומיגיעה1-0נקודותעבורהילדשסומןבעמודהמלאו0

 אישית.

)בגיןילדים(.2נקודותעבורהילדשסומןבעמודהמלאו0  

לדים(.)בגיןי9-14נקודהעבורהילדשסומןבעמודהמלאו1  

נקודותזיכויבגיןילדים.9סה"כ  

.תינתןנקודתזיכויאחתנוספתכהורהיחיד  

 

:על ידי האישה המגישה דוח על הכנסותיה בלבד יסומן בטבלה  
 ילדים

 בשנת               

                                                      המס
 מלאו נולד

1-2 

 מלאו

3 

 מלאו

4-5 

 מלאו

6-11 

 מלאו

11 

      1 ב"ז רשום 262

       בן/בת הזוג 262

    1   ב"ז רשום 192

       בן/בת הזוג 291

       הורה יחיד 222
 

-האישה תקבל  

 מחציתנקודהעבורהילדשסומןבעמודהנולד)בגיןילדים(כנגדכלהכנסתה.

ט(עלהכנסתהמיגיעהאישית.)בגיןפעו2נקודהעבורהילדשסומןבעמודהמלאו1  

נקודותזיכויבגיןילדים.1.5סה"כ  

.הורית-תינתןנקודתזיכויאחתנוספתכהורהבמשפחהחדלא   
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 ואילך 02/0רווח הון משנת המס  .0.0



לפקודתמסהכנסהשונושיעוריהמסהחליםעלרווחהוןריאליהחלים114במסגרתתיקון

כדלהלן:עליחיד,  

ה (1 )רווח הקובע למועד עד ריאלי 2//1.0/.1/ון במס יחויב ( רגילים כאמורבשיעורים

.לפקודה101בסעיף

(יחויבבמסבשיעורשלא1.0/10/.1/מועדהקובעעדלמועדהשינוי)הרווחהוןריאלימ (0

 על בחבר%/0יעלה ערך נייר במכירת מהותי,-בני-. מניות בעל שהוא יחיד בידי אדם

 .05%עלשיעורהמסלאיעלה

מכירתניירב.05%רווחהוןריאלילאחרמועדהשינוייחויבבמסבשיעורשלאיעלהעל (2

 .%/2אדםבידייחידשהואבעלמניותמהותי,שיעורהמסלאיעלהעל-בני-ערךבחבר



עודכןבהתאםונוספהעמודהעםהקודיםהבאים:)נספח ג(  500/טופס   

.%/2רווחחייבבמסבשיעור-1/קוד  

מס.%/2-קיזוזהפסדיהוןשוטפיםמניירותערךכנגדהכנסהחייבתב-6/קוד  

מס.%/2-קיזוזהפסדיהוןמועבריםמניירותערךכנגדהכנסהחייבתב-51קוד  

מס.%/2-קיזוזהפסדיהוןשאינםמניירותערךכנגדהכנסהחייבתב-/5קוד  

מס.%/2-דהכנסהחייבתבקיזוזהפסדיםשוטפיםמעסקכנג-95קוד  

בטבלתעזרלקיזוזיתרתהפסדמניירותערךכנגדהכנסהמריביתודיבידנדמניירותערך

ללאאפשרותקיזוז.זאתעלמנתלהבהיר,כיבעלמניותמהותי%/2נוספהעמודהבשיעור

ותערך.קזזכנגדההפסדיהוןמנייראינויכולל%/2שקיבלהכנסהמדיבידנדבשיעורמס  

 

עודכןבהתאםונוספהעמודהעםהקודיםהבאים:( 0)נספח ג 506/טופס   

.הקודיםשונובהתאםלנספחג.%/2-ל05%-ומ05%-ל%/0-שיעוריהמסליחידשונומ  

 

עלידייחידעודכן0/10הודעהעלמכירתנכסוחישובהמסהמגיעלשנתהמס)י(511/ טופס

אים:הקודיםהבובהתאםונוספ  

כנגדרווחהוןריאלילאחרמועדהשינוי.69קיזוזלפיסעיף-/9קוד  

קיזוזהפסדיהוןהניתניםלקיזוזכנגדרווחהוןריאלילאחרמועדהשינוי.-99קוד  

קיזוזהפסדיםמעסקהניתניםלקיזוזכנגדרווחהוןריאלילאחרמועדהשינוי.-91קוד  

 

(הוסףקוד51(אועסקהמאולצת)סמלעסקה/5לעסקהלצורךשידורעסקתמסשבח)סמ

חדשלשידוררווחהוןריאלילאחרמועדשינוי.96  
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ונמכרו1691./.1המסהמרביעלרווחהוןלגבינכסיםשנרכשולפני -שיעורי מס היסטוריים

לאיעלהעלהתקרותהמפורטותלהלן:,0/10בשנתהמס  

.%/0המרביהמסשיעור21.2.16/6תאריךרכישתהנכסעד  

.01%מרביהמסה4שיעור/169ועדשנתמס16/6משנתמס  

במכירתניירערךבחברבניאדם,כאשרהמוכרהוא"בעלמניותמהותי"בו,שיעורהמס

-לכלשנהשלאחריהעדל1%ובתוספת21.2.16/6נרכשלפנייוםהנכסאם%/0המרבייהיה

./169–/165ותהמסבשנ09%  

 

 
 בעקבות הוראת שעה בחוק מיסוי מקרקעין )הגדלת ההיצע של דירותליחיד שידור שומה  .0.5

.גורים(מ
 

)הגדלתההיצעבשידור  /.0.5 הוראתשעהלחוקמיסוימקרקעין עסקאותשבחשחלהעליהן

התשע"א-שלדירותמגורים העוסקתבשינוייםלענייןמסרכישה0/11-הוראתשעה(,

מסשבח.עיקריהוראתהשעהלענייןמסשבח:ובהקלותלעניין

התחילה"ליחידשימכורקרקעהמיועדתיוםהפחתתשיעוריהמסעל"השבחהריאליעד .א

דירותלפחות.1לבניית

 מתןשניפטוריםנוספיםעלהפטוריםהרגיליםלמוכרידירתמגוריםמזכה. .ב

 .ג פטורממסשבחגםבמכירתדירתמגורים )כדוגמתוריםמזכה"שאינה"דירתמגמתן

 דירההמשמשתלמשרדאומרפאה(.

 בשבח 600סוג חישוב  –דירות  1יחיד המוכר קרקע לבניית  0.5.0

 השעה בהוראת השעה להוראת משפחתית,ובהארכה חברה לרבות יחיד, על כי נקבע

קרקעהמיועדתלבנייהלמגוריםשל54540/12-ועדה/1541140/1-שמכרבתקופהשביןה

,יחולעל1//941140-ועדל14/41691-חות,ושיוםהרכישהשלההינומיוםהדירותלפ1

 עד הריאלי ההשבח יום על יעלה שלא מס שיעור על%/0תחילה שחל המס שיעור .

.05%לאיעלהעל0/10מכירותבשנת

דירותמגוריםלפי1אומיחידותהדיור%/1תנאילקבלתההקלההואבנייהשללפחות

תוםשלוששניםמיוםהמכירה.בהגבוה

 הטיפול במיסוי מקרקעין

 משודר במסמ"ק, א' בשומהשלב חישוב רגיל(0/סוג מחושבמסמלאכולל,)חישוב

העולה המס חלק כאשר ליניארי, עדפיצול מוקפא הלינאריות ללא החישוב על

להתקיימותהתנאיהאמורלגביבנייהבשלושהשניםהבאות.
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הליךגביתיואינובאלידיביטויבשומה.אםבתוךשלוששניםמתבררהקפאתהמסהינו

.//9שעמדבתנאיהבנייה,נערךחישובמסחדשומשודרסוגחישוב

 

 הטיפול בשומת מס הכנסה

חישובמסמלא.במ"ה ומבוצע מקרקעין במיסוי שנקבע כפי שכבותיו נלקחהשבחעל

יהיהחיובהמס)סה"כמסהשבחשנק1//הסכוםשישודרבשדה בעבשומתמסשבח(

המלאבהתאםלשומתמקרקעין.

.אםIRESלאחרשלוששניםולאחרשידורשומהבמסמ"קיוצגוהשינוייםבשאילתא

סוימקרקעיןיבתוךשלוששניםמתבררשעמדבתנאיהבנייהונערךחישובמסחדשבמ

שומתמסהכנסהבהתאם.ישלעדכןאת



 בשבח 601סוג חישוב  - דירת מגורים מזכהמכירת פטור ב  0.5.5

בהוראתהשעהנקבעוהוראותהמאפשרותלמוכרדירתמגוריםמזכהקבלתשניפטורים

לחוקמיסוימקרקעיןעלפיבקשתו1בנוסףלפטוריםלהםהואזכאימכוחפרקחמישי

.אמסמ"קשיוחדהלנושבהוראתביצועשפורטוההצהרהובהתאםלתנאיםשתוגשבמועד

מוכרשעמדבתנאיםוביקשפטורעלפיהוראתהשעהיהיהזכאילפטורבהתאםלכללים

הבאים:

 .54540/12ועד141411מכירהבתקופהשבין

 אזיכלהמכירהתהאפטורהממס.אםשווי₪///,//0,0אםשוויהמכירההואעד

ות פטור ללא הנכס כל נמכר כאילו יחושב המס התקרה, על עלה המסהמכירה וצאת

תוכפלבהפרששביןשוויהמכירהלביןסכוםהתקרה,כשהואמחולקבשוויהמכירה.

מיליון,2-:הדירהנמכרהבלדוגמא

*סכוםהמס.///,///,42///,//1חישובהחיוב=

1-(///,///,42///,//1חישובאחוזהפטור=)

.M905-ו641סוגהחישובואחוזהפטוריוצגבשאילתא

 סוי מקרקעיןיבמ הטיפול

במכירתדירתמגוריםמזכהבפטורלפיהוראתהשעהכאשרשוויהמכירהאינועולהעל

///,//0,0,כאשרהשוויעולהעל9/6וסוגחישוב1/תשודרשומהקודסוגנכס///,//0,0

.9/6וסוגחישוב2/ישודרקודסוגנכס

 הטיפול בשומת מס הכנסה

 בעתיד, נספח במסגרתשידור IHONרווחהון עסקה קייםשדה/5עסקתשבח)סמל )

(ואחוזהפטורכפישחושבבשבח9/6בוהמשדריםימלאואתסוגהחישוב),(05חדש)קוד
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הנקודה(. ספרותלאחר שתי עשרוני, כרגיל.)מספר ישודרו העסקה נתוני גםשאר יתכן

ישודרבשומתמ"ה.לאאשר%//1פטורבגובה

 

 בשבח 601סוג חישוב  - ם שאינה "דירת מגורים מזכה"דירת מגוריפטור ב   0.5.0

למוכר המאפשרות הוראות נקבעו השעה מגוריםודיריבהוראת מזכותת )לאשאינן

שתוגשבמועדםעלפיבקשתלשימושלמגוריםבפועל(,קבלתפטורממסשבחבמכירתן,

ההצהרהובהתאםלתנאיםכמפורטבהוראתהביצוע.

בתנאיםוביקשפטורעלפיהוראתהשעהיהיהזכאילפטורבהתאםלכלליםמוכרשעמד

הבאים:

.2/4940/12ועד141411מכירהבתקופהשבין

 עד הוא המכירה שווי ///,//0,0אם שווי₪ אם ממס. פטורה תהא המכירה כל אזי

המס ותוצאת פטור ללא הנכס כל נמכר כאילו יחושב המס התקרה, על עלה המכירה

המכירה.ת בשווי מחולק כשהוא התקרה, סכום לבין המכירה שווי שבין בהפרש וכפל

לעיל.0.2.2דוגמאלחישובאחוזהפטורראהסעיף

.M905-ו641סוגהחישובואחוזהפטוריוצגבשאילתא

 

 סוי מקרקעיןיהטיפול במ

עולהעלבמכירתדירתמגוריםשאינהמזכהלפיהוראתהשעה,כאשרשוויהמכירהאינו

,כאשרשוויהמכירהעולה9/4וסוגחישוב//תשודרשומהבקודסוגנכס₪///,//0,0

.9/1וסוגחישוב//תשודרשומהבקודסוגנכס₪///,//0,0על



הטיפול בשומת מס הכנסה

) הון רווח נספח שידור IHONבמסגרת עסקה )סמל שבח עסקת חדש/5(, שדה קיים )

 ה05/)קוד בו  )( החישוב אתסוג שחושבבשבח9/1משדריםימלאו הפטורכפי ואחוז )

)מספרעשרוני,שתיספרותלאחרהנקודה(.שארנתוניהעסקהישודרוכרגיל.

 

  0225 – /022אחוז ברכישת דירת מגורים בשנים  02או  2/שילוב עם הנחה במס של      0.5.3

ההוראותהנוגעותלמכירתדירתמגורים)סע /-ו2יפיםבשתי שיש-לעיל(  מצב יתכן

.2//0-1//0למישקנהדירתמגוריםאחוז/0אושל/1הנחהגםלתת

החישוביתבצעבסדרהבא)כמוששבחמבצעים(:

 .ועליתרתהמסיחושבהפטורחישובההנחהמתוךהמס
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 שנהקודמת()כוללהשינוייםמכלי עזר לניתוב שלב א'  - INTV השינויים בשאילתא 0.0



הוספונתוניםעלהילדיםלשניבניהזוג0/10הצגתנתוניםעלילדים:החלמהנתוניםלשנתמס/.0.0

במסגרתהנתוניםהמשתנים. על PF2וPF1בלחיצה כוללבהתאמה. הזוג בני פירוטהילדיםלשני

.)סימוןמקריםשלילדללאהורהשני)לאמשותף

חמקוון"נשלחמכתבדרישהלדוחמקוון".קיומושלמכתבלדו  0.0.0

 "קיימתבקשהלמסהכנסהשלילי".–בקשהלמסהכנסהשלילי  0.0.5

לשידורבחוליה".שידורדוחמייצגהממתין  0.0.0

 הדוחשודרדרךהאינטרנטעם4בליליקויים.–שידורבאינטרנט  0.0.3

ם"עםפירוטשלשנתפריסהראשונה,אחרונה,"קיימתבקשהלפריסתפיצויי–פריסתפיצויים  0.0.6

 מספרשנים,סכוםוכו'.

--דוחכספי 0.0.1 מקור9111הצגתמספרטופסי ענף, תיקמע"מ, עםפירוטתיקניכויים,  שהוגשו

שידורותיאורהעסק.

 .משכורתהמשולמתלשניבניהזוגמאותותיקניכויים  0.0.1

 .ייםדוארחוזרכתובתדוארלאתקינהאוק  0.0.1

בןהזוגערךתיאוםמסבשנתהמס".-תאוםמסב"ז 2/.0.0

 "הנישוםערךתיאוםמסבשנתהמס".-תיאוםמסנישום  //.0.0

"הנישוםמנהלבחברהמשפחתית".-חברהמשפחתית  0/.0.0

רולינג( 5/.0.0 )פרה מיסוי נו-החלטת מחלקה, בקשה, שנת לפי ההחלטות כל של פירוט שא,ישנו

תאריךהחלטהוסוגהחלטה.

 
 
 

 ודגשים 02/0שינויים בדוחות לחברות לשנת   .5
 

 

הנחה במס חברות על חלוקה או "הפשרה" של הכנסות פטורות שצברו חברות מכוח הוראות 

 ."הרווחים הכלואים" -החוק לעידוד השקעות הון 

 

 

-והוראתשעה(,התשע"ג96פורסםהחוקלעידודהשקעותהון)תיקוןמס'1041140/10ביום

"(.הוראתהשעהמתייחסתלהכנסותפטורותשצברוחברותעדהוראת השעה)להלן:"0/10

 ,כמפורטלהלן:2141040/11ליום
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יקון)ב(כנוסחולפנית51(,סעיף1או)א(5)א()4/הכנסותפטורותלפיהוראותסעיפים .1

בחוק./9רתיקוןמס'(כנוסחולאח2(או)0()א(,)1א)א()51אוסעיף/9מס'

בשלההכנסותכאמורלפיהוראותהחוק,למעטחיובויבובמסחברותהחברותטרםח .0

 .במסחברותבשלסכומיםשנתנולחברותמוחזקות,אושזקפואותםלחובתן



 ".הכנסה צבורהההכנסותהפטורותלעילהוגדרובהוראתהשעה"

חברהתהיהזכאיתבשלהכ בהתאםהוראתהשעהקובעתכי כולהאוחלקה, נסתההצבורה,

"(,להנחהבמסהחברותמשיעורמסהחברותשהיהחלהכנסה צבורה נבחרתלבחירתה)להלן:"

בחוק,בשנהשבההופקה,אילולאהייתהפטורהממס4/עלאותהההכנסהלפיהוראותסעיף

 בשנהזו.



 בין נע השעה הוראת פי על החברות במס ההנחה החברות%/9-%/2שיעור מס משיעור

,בשנהשבההופקה,אילולאהייתהפטורה4/המקורישהיהחלעלההכנסהלפיהוראותסעיף

 ממס.

 גובהההנחהנגזרמשיעורההכנסההצבורההנבחרתמתוךסךכלההכנסההצבורהשלהחברה.

הגדרות:

ורה.ההכנסההצבורההנבחרתכשהיאמחולקתבסךההכנסההצב-"יחס הפשרה"

.2./,בתוספת2./-יחסההפשרהכשהואמוכפלב-"יחס ההטבה"

אחדפחותיחסההטבה.-"מקדם המס"



מסהחברותשתשלםהחברהעלההכנסההצבורההנבחרתיהיהבשיעורמסהחברותשהיהחל

,בשנהשבההופקה,אילולאהייתהפטורהממסחברות4/עלאותההכנסהלפיהוראותסעיף

 .6% -ולא פחות מזו,כשהואמוכפלבמקדםהמס,בשנה

:דוגמה

מתוכם://1והיאבוחרתלהחילאתהוראתהשעהעל///1"הכנסהצבורה"שלחברה

.9%/-,"מקדםהמס"%/5-,"יחסהטבה"%/1-"יחסהפשרה"



 הוראותסעיף בשנהשבההופקה,4/אםשיעורמסהחברותשהיהחלעלאותההכנסהלפי ,

)למשלבחברתמשקיעיחוץ(,אזשיעור%/0אילולאהייתהפטורהממסחברותבשנהזו,היה

,כלומרמסחברות%/0*9%/=6.0%מסהחברותשתשלםהחברהלפיהוראתהשעהיהיה

 (./19)במקום42.9בסך
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מסהחברות תשלםאת החברה השעה. בהחלתהוראת מבחירתה בה לחזור לאתוכל חברה

 ימיםממועדהבחירה.תוקףהוראתהשעהנקבעלשנהמיוםפרסומה./2ךבתו

בהוראתהשעהנקבעוהוראותנוספותלענייןחיובהחברה,שבחרהלהחילאתהוראתהשעה,

התעשייתי במפעלה השקעה "(ההשקעה המיועדת)להלן:"לבצע במהלך שתחילתן5, שנים

 יותר או באחד הבחירה, מועד חל שבה המס השקעהבשנת יצרניים, נכסים רכישת מאלה:

למספר ביחס למפעל שנוספו חדשים לעובדים עבודה שכר ותשלום בישראל ופיתוח במחקר

 .0/11העובדיםשהועסקובמפעלבתוםשנתהמס



 טופס גבי על כך, על להודיע חייבת הוראתהשעה לגביהאת להחיל שבוחרת הן696חברה ,

 ןלמחלקתחוקיהעידודבחטיבההמקצועית.למשרדהשומהבומתנהלהתיקוה



696ישלוודאכיטופס השדותכוללאתכלהנתוניםוכיההצהרההכלולהבוחתומהכנדרש.

 .696ימולאובהתאםלנתוניםשנרשמובטופס/101בטופס

  סךההכנסהשנצברהלחברהעד-ישלרשוםאתסכוםה"הכנסההצבורה"0/1בשדה

א)א(בהוראתהשעה.50שעומדתבתנאיםהמצויניםבסעיףו2141040/11ליום

  חלקההכנסההצבורה-ישלרשוםאתסכוםה"הכנסההצבורההנבחרת"0/1בשדה

בגינובוחרתהחברהלשלםאתמסהחברותהמופחתבהתאםלהוראתהשעה.

  שהינומכפלה0/1בשדה ישלרשוםאתסכוםהמסהתיאורטישהיהחלעלהחברה,

ההכ לפישל אותההכנסה על נסההצבורההנבחרתבשיעורהמסהחברותשהיהחל

,בשנהשבההופקה,אילולאהייתהפטורהממסחברותבשנהזו.4/הוראותסעיף

  ישלרשוםסכוםההשקעההמיועדתעלפיהוראתהשעה./00בשדה 

 

 

 0. סיכום השינויים בדוחות ליחידים לשנת המס 02/0

 

מקור השינוי 
, פסיקה, )חקיקה

 החלטה וכו'(

השינוי בדוחות לעומת הדוחות  טופס
 דאשתקד

 מהות השינוי

:פרטיםכלליים-אחלק 12/1   
9111בהתייחסותלטופס  

המחזורמכללהעסקיםהואמעל
)ללאמע"מ(₪/054,11  

סכוםהמחזורהעסקי,
ללאמע"מהמינימלי

9111טופסהמחייבהגשת
משנהשעברה,יותרקטן
ותעלייתשיעורבעקב

.0/10נתהמע"מבש  

פרטיםכלליים:-חלקא 12/1   
נוסף"מישישלוהכנסותמבניין

א)ג(לפקודה:הדוח1לפיסעיף
כוללדיווחעלסיוםבניית

נישוםשבעברפנהלבקש
עבורבניית/5טופס

4/1וצרףטופספרוייקט
דיווחופירוטפעולות-
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מקור השינוי 
, פסיקה, )חקיקה

 החלטה וכו'(

השינוי בדוחות לעומת הדוחות  טופס
 דאשתקד

 מהות השינוי

(4/0כן,מצ"ב)טופספרוייקט  
לא   "      

שלצפויותכספיות
הפרוייקט,נדרשבסיום
הפרויקטוכנספחלדוח
השנתילצרףאתטופס

מצויינים.בטופס4/0
הפרטיםוהנתונים

 הסופייםשלהפרוייקט.

 12/1 
 

:(0)עברלעמודלשימושהמשדר  
"סיוםבנייה-056נוסףשדה

"4/0מספרטפסי  

תדעשהמערכתעלמנת
שהנישוםהגישאת

הטופסכנדרשישלשדר
 בהתאםבשדההחדש.

לפקודה114תיקון  
ג)ב(105סעיף  

12/1 
135 

הכנסותחייבותבשיעורי-חלקה
:מסמיוחדים  
–15440544254נוספושדות

ריביתעלניירותערך,ריבית"
מסבשיעורשלא-מקופתגמל
".05%יעלהעל  

"ריביתעל-1/040/042/0
מס-דונותותוכניותחיסכוןפק

)לפני05%בשיעורשלאיעלהעל
ד,ה105פטוריםמסעיפים

 לפקודה(".
 

העלאתשיעוריהמסעל
-הכנסותיחידמריביתמ

עלריבית05%-ל%/0
1.1.0/10יוםמשנצמחה
 ואילך.

 

לפקודה114תיקון  
ב105סעיף  

12/1 
 

125 
)לגבי
שדה
1/1)  

 

תבשיעוריהכנסותחייבו-חלקה
 מסמיוחדים:

1/1העלאתשיעורהמסבשדה  
.%/0במקום03%-ל  

55/העלאתשיעורהמסבשדה  
.05%במקום52%-ל  

העלאתשיעוריהמסעל
%/0-הכנסהמדיבידנדמ

ולגביבעלמניות05%-ל
.%/2-ל05%-מהותי,מ  

חוקאזורסחר
חופשיאילת

)פטוריםוהנחות
-ממסים(,התשמ"ה

1615.  

12/1 
125 

זיכוייםאישיים:-חלקט  
-1264112נוסףשדהחדש

"לתושבאילתהכנסהממשכורת,
מעסקאוממשלחידשהופקה

."באילת  

ישלרשוםבשדהזהאת
חלקההכנסהממשכורת

מעסקאוממשלחיד
בגין.שהופקהבאילת

הכנסהזויינתןזיכוי
%/1מהמסבשיעורשל

 מהכנסהזו.
בשדהםקבילישלרשובמ

אתמספר624162/
תושבההחודשיםבהםהי
(,%0אילת,קודתקרה)

(.%/1הנחה)  
לפקודה114תיקון  
)ג(99-ו//סעיפים  

12/1 
125 

נקודותזיכוימהמס:-חלקח  
נוספהטבלהלרישוםמספר

 ילדים.
לעילפרוטוהסברים  

מתןנקודותזיכוינוספות
ובגין5בגיןילדיםעדגיל

.ראה2ילדיםעדגיל
לעיל.0.1סעיף  
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מקור השינוי 
, פסיקה, )חקיקה

 החלטה וכו'(

השינוי בדוחות לעומת הדוחות  טופס
 דאשתקד

 מהות השינוי

לפקודה//סעיף  12/1 
125 

נקודותזיכוימהמס:-חלקח  
"הורה-שונהל09/המללבשדה
הוריתשהילדים-במשפחהחד

בחזקתוומקבלבגינםקצבת
 ילדים".

 
ההורהמנהלמשקביתמשותף

"1לא0עםיחידאחרכן  
 

נקודתהתנאילקבלת
זיכוינוספתלהורה

במשפחהחדהורית,הוא
שאינומנהלמשקבית

משותףעםיחידאחראו
 שהוא"הורהיחיד".

 
 
 

רווחיהוןמניירותערך-חלקו 125 
 סחירים:
"הפסדיהוןשלא-199נוסףשדה

קוזזו)ללאחו"ל()להעברהלשנת
(".0/12מס  

12/1שדההקייםבטופס
פסהמקוצרונוסףגםלטו

,עלמנתלאפשר125
דיווחשלהפסדיהון

מניירותערךמועברים
 לשניםהבאות.

לפקודה114תיקון  
61-ו11סעיפים  

)י(1266 בחלקשלמרכיבירווחההון 
חלקוקיזוזים,נוספהעמודהשל
הרווחהריאלילאחרמועד

 השינוי.
 

בחלקלשימושהמשדרבסמל
51-)עסקתמסשבח(ו/5עסקה

-6/)עסקהמאולצת(,נוסףקוד
 רווחריאלילאחרמועדהשינוי.

ברווחההוןהריאלי
נוספת,נוספהתקופה

שיעור.1.1.0/10-החלמ
ההוןהרווחהמסעל
תקופהבנצמחהריאליש
05%בשיעורזוהינו

ובמכירתניירערךבידי
יחידבעלמניותמהותי

.%/2שלמסבשיעור  
דהלפקו114תיקון  
61סעיף  

הכנסהמניירותערך:-חלקג 1200  
נוספהעמודהשלהכנסהבשיעור

2/%.  
בטבלתהעזרלקיזוזנוספה
עמודהשלהכנסותריבית

.%/2ודיבידנדבשיעור  

 

לפקודה114תיקון  
ג)ב(105סעיף  
ב105וסעיף  

120/ 
נספחד
 ליחיד

בחלקהכנסותחייבותבשיעורי
 מסמיוחדים:

הכנסותמריבית- 031נוסף שדה 
מני"עמפקדונותומתוכניות
חיסכון,הפרשיהצמדה,דמי

05%מסבשיעור-ניכיון  
)הסכוםצורףלהכנסותבשדות

(.12/1בטופס154,054,254  
מס-0/1בהתאם נוסף שדה 

ששולםמחוץלישראלבגין
 הכנסהזו.

שונהשיעורהמס060בשדה 
.05%-מדיבידנדל  

שונהשיעורהמס033בשדה 
 מדיבידנדלבעלמניותמהותי

.%/2-ל  

נערכוהתאמותבהתאם
לשינוייםבדוחהשנתי

.12/1ליחיד  
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 3. סיכום השינויים בדוחות לחברות לשנת המס 02/0

 
 

 

מקור השינוי 
)חקיקה, פסיקה, 

 החלטה וכו'(

השינוי בדוחות לעומת הדוחות  טופס
 דאשתקד

 מהות השינוי

פרטיםעלהחברה:-אחלק /101 
9111בהתייחסותלטופס

המחזורמכללהעסקיםהואמעל
 )ללאמע"מ(₪/054,11

סכוםהמחזורהעסקי,ללא
מע"מהמינימליהמחייב

קטןיותר9111הגשתטופס
משנהשעברה,בעקבות

עלייתשיעורהמע"מבשנת
0/10. 

 פרטיםעלהחברה:-חלקא /101 
הכנסותנוסף"חברהשישלה

א)ג(לפקודה:1מבנייןלפיסעיף
הדוחכוללדיווחעלסיוםבניית

(4/0פרוייקטכן,מצ"ב)טופס
   "  לא   

חברהשבעברפנתהלבקש
עבורבניית/5טופס

4/1פרוייקטוצרפהטופס
בגיןדיווחופירוטפעולות

שלצפויותכספיות
הפרוייקט,נדרשתבסיום

וכנספחלדוחהפרויקט
4/0השנתילצרףאתטופס
ובומצוייניםהפרטיים
והנתוניםהסופייםשל

 הפרוייקט.
לחוק96תיקון

עידודהשקעותהון
 והוראתשעה

נוסףפרטיםעלהחברה:-חלקא /101
"חברהשבחרהלשלםמסחברות

לחוקעידוד,96בהתאםלתיקון
אותוהגישה696תצרףאתטופס

 נה".במהלךהש

חברהשבחרהלשלםמס
חברותמופחתבהתאם

לחוקעידוד,96לתיקון
שנמסר696תצרףאתטופס

עלידהבעתתשלוםהמס,
ותעבירלדוחהשנתיאת

הסכומיםבשדותמתאימים
 כפישמופיעיםבטופס.

לחוק96תיקון
עידודהשקעותהון

 והוראתשעה

נוסף, /101
)לפי"רווחים כלואים"-חלקי
והוראתהשעה(.96תיקון
הכנסהצבורהעד-014שדה

,696)מתוךטופס21.10.0/11
מצורף(.
הכנסהצבורהנבחרת-011שדה

,מצורף(.696)מתוךטופס
המסהתיאורטישהיה-016שדה

)מתוך4/חלעלהחברהלפיסעיף
,מצורף(.696טופס
סכוםהשקעהמיועדת-001שדה

 מצורף(.,696)מתוךטופס

נוסףחלקהרווחים
הכלואיםלדוחהשנתיעל
מנתלקבלמידעבאופן
ממוחשבבכדילעקוב

ולוודאאתקיוםהוראות
 החוקותכליתו.

הכנסהחייבת:-חלקו /101 )א(109סעיף
הכנסהחייבתרגילהבשיעורשל

05%. 

מסהחברותעלהכנסה
 .05%-רגילהשונהל
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 הדוחניתוב שלב א' של  .6

 

 
 קבלת דוחות ושידורם /.6

למגישבשלבניתובאנבדקתשלמותהדוחעלכלמסמכיוונספחיו.לעיתיםעולההצורךלפנות

מסמכים המצאת או נתונים להשלמת בדרישה להשתמש.הדוח יש הדרישה שליחת לצורך

 .במערכת מסמכים חסרים


מבקשים)מייצג4נישום4קרובאםעתם למשרד.בתיקי החזרי מס יש לשדר הדוחות לפי סדר הג   6.0

משפחה(לזרזהטיפול,תוגשבקשהלרכזהחוליהשיאשראותהעלגביהדוחשהוגשתוךרישום

הסיבהלשידורהמזורז.

אםמוגשתבקשה גםכאן סדרהשידור. ההנחיותהשונותבעניין בשארהתיקיםישלפעוללפי

עובדהזו האחראי יציין מוקדם חבילתדוחותלשידורלשידור לעובד משנמסרה לה. והסיבות

ינהגהעובדלפיסדרקבלתהדוחותעלידו.


 
 סדר עדיפויות בניתוב ובשידור  6.5



על ששודרו דוחות לניתוב הזמנים, לוח מבחינת עדיפות לתת ושידור-יש ולניתוב מייצגים ידי

ולדוחו אדומות( מדבקות עם )שסומנו מס החזרי עם דוחדוחות הגשת חייבי נישומים של ת

שהגישובקשהלקבלתמענקמסהכנסהשלילי)שסומנועלגביהתיקון(.



אישורי ניכוי מס במקור משוק ההון הלוקים בחסר 6.0


 אישורי שלמות קבלת לוודא כי194יש מצאנו שערכנו מבדיקות שונים. ממנכים המגיעים

ג194ריביתאודיבידנדמניירותערךואולםאישורקיימיםאישוריםבהםקוזזהפסדהוןכנגד

המרכזאתההכנסותמהריביתו4אוהדיבידנדלאצורף.

 אישור כאשר זו 194בדרך רשוםבטופס ומלואההפסד לאצורף הפסד194ג אותו עלול א+ב

להיותמקוזזפעמים)מרווחהוןמני"עדרךהדוחהשנתיומריביתאודיבידנדדרךהמנכה(.

א+בבשורהתחתונה"קוזז4194גשלאצורףלדוח,אםנרשםבטופס194תןלדעתשקייםטופסני

הוחזרהפסדהוןמריבית4דיבידנדבסך.."












 
 

20 

 



 אסמכתאות לרישום מיסי חוץ ששולמו בחו"ל  עבור הכנסות המתקבלות מחוץ לישראל.   3.6

 

-ו5//440יווח.בהוראותהביצועהכנסותשהופקומחוץלישראלעלידיתושבישראלחייבותבד

נקבעוההנחיותלגביאופןהדיווחוהרישוםשלההכנסותהללובדוחותהשנתיים.עלפי9//240

נקבעביןהיתר,כילצורךקבלת כנגדההכנסותשהופקומחוץישראלזיכוי ממסהנחיותאלה,

"(.נספח ד':")להלן/120השנתיאתטופסדוחולצורךחישובו,עלהנישוםלצרףל

בנספחד'מפורטותההכנסותמחו"לוהמסששולםמחוץלישראלבגיןאותןהכנסות.

מס ששולם מחוץ לישראל יש  - נקבע כי לכל סכום שירשם בשדה 110223בהוראת הביצוע  

לצרף, כאסמכתא, אישור על תשלום המס בגין הכנסה מסוימת, לשנה מסוימת, הכולל תאריך 

 תשלום.
 

פ הניתובלהלן בשלב אליהם ההתייחסות ואופן השונים האסמכתאות סוגי של תמציתי ירוט

והשידור:

  פלטשומההמונפקעלידירשותהמסהזרההכוללאתסוגי -גיליון שומה מרשות המס הזרה

 ההכנסותשהפיקהנישוםבמדינההזרה,המסהחייבבגיןהכנסהזווהמסששולםבפועל.

ברמ נחשבת זו וניתןאסמכתא בשומה המדווחים הנתונים רישום לצורך גבוהה אמינות ת

להסתמךעליה.

 לגביגובהההכנסהשהתקבלהוגובההמסשנוכהבגינה.מרשותהמסהזרהאישור

 התושבהזר -ניירחתוםבידי גובהההכנסהששולמה קייםפירוטלגבי בו משלםההכנסה,

 והמסשנוכהבמקור.

 סותשהוגשלרשותהמסהזרה,הכוללאתהמסששולםבחו"ל.עלהכנדוחעותקשל



וצריכהלהיבחןעלידימוגבלת(הינה/,0,2מידתההסתמכותעלהאסמכתאותהמפורטותלעיל)

על מבוססים אשר הנתונים תקצור לאחר לכן, בינלאומי. למיסוי הרפרנט בסיוע החוליה רכז

.45לבב'תוךרישוםהנמקהאסמכתאותאלהישלהעבירלרכזלצורךניתובש





 עדכון פרטים  6.6 



ומודיעין רשת במחלקת הדרושים השינויים נעשו הצורך שבמקרה לוודא יש ראשון בשלב

בפרטיםכגון:סוגתיק,סמלענף,חוליה,כתובת,מצבמשפחתיוכו'.
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יעיםבמסךפרטילשםכך,ישלהשוותביןהפרטיםהנ"לכפישדווחוע"יהנישום,לפרטיםהמופ

ולעדכנםבהתאם.INTVאיתורוזיהויבשאילתא



 מצב משפחתי פרוד1ה  6.1



 טופס לדוח לצרף נדרש פרוד הוא כי בדוח המצהיר בדבר////נישום "הצהרה )המחודש(:

מבית או הדין מבית מסמך או עו"ד בפני תצהיר ישלצרף זה לטופס החייםבנפרד". נשואים

תביע הגשת על צריךהמשפט השומה פקיד מקרה בכל וכיוצ"ב. מזונות לגירושין4קבלת ה

להשתכנעבדברהיות"בניהזוג"פרודים.



במקריםבהםאחדמבניהזוגאינוחתוםעלהטופס,ישלשלוחטופסנוסףלבןהזוגשלאחתם

כדישימלאאותוויחזירולמשרדהשומה.

מסכיםלחתוםעלהטופס אינו הזוג כךשהםפרודים,אםאחדמבני על האחרעומד הזוג ובן

ישלראותבהם01וחלפו ובניהזוגעוניםלמבחניםשנקבעו, יוםמבלישמתקבלתתגובהממנו,

המסמכים כל בצירוף המשפטית הלשכה להחלטת להעביר יש אחרים מקרים כ"פרודים".

הקשורים.



כ בצירוף כנדרש וממולא חתום הטופס הומצא הכאשר המסמכים להעבירול יש דרושים,

.רקכאשרעודכןבמחשבהמצבITIKמחלקתרשתומודיעיןבמשרדלצורךעדכונובשאילתאל

עריכת בעת הזוג בן4בת הכנסות לדיווחי בדרישה צורך אין המס, בשנת )פרוד4ה( המשפחתי

השומהוכןאיןלתתנקודתזיכויבשלבן4בתהזוג.



,איןלדרושמהנישוםטופסITIKשפרטיועודכנובשאילתא////אםבעברהגישהנישוםטופס

נוסף.





שלמות ותקינות  6.1



כלהדוחותיעברובדיקהמקיפהשתתייחסלתקינותםושלמותם,ובכללזהישלבדוקקיומםשל

הצורך( במידת זוגו )ובן הרשום הזוג בן וחתימת הצרופותלדוח בחברות.כל חתימתנדרשת

.במילויהדו"חה,והמסייעמנהלהחבר
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בדוח ששודר באינטרנט יש  .ISUMיש לסמן בעט הדגשה את כל השדות שיש לשדר בשאילתא 

 לסמן בעט הדגשה את כל השדות התקינים.



דוחהנישום על לבצעאתהתיקון ישלמלאשדה.במקריםבהםישתיקוניםבשדהמסויםאין

ודכןולסמנובעטהדגשה.חדשבשדותלשימושהמשרדעםהסכוםהמע



 מסמכים חסרים  6.1



עצמאיםושכירים.חברות,בשומהבתיקינבנתהמערכתממוחשבתלליקוייםומסמכיםחסרים



 טופסי ללא הדוח הגשת כגון: מסמכים, חוסר של גבי1/9במקרים על ונספחיו הדוח מילוי ,

ליקוייםבדוחשלאניתןלתקנםטפסיםשאינםמתאימיםלסוגהנישוםאולשנתהמסאוגילוי

ממ או מהנישום לדרוש יש עצמית, החסריםיבשומה המסמכים והמצאת הדוח תיקון יצגו

המערכת.באמצעות

 

.45"וקודהנמקה//יום,ישלשדראתהדוחעםסעיףשומה"/1אםהמסמכיםלאיומצאותוך

ת.במקריםבהםהמסמכיםהומצאוישלבטלאתההנמקההמעכב



דוחתיאוםאינפלציוני, דוחרווחוהפסד, מאזן, במקריםבהםחסריםמסמכיםמהותייםכגון

/1.אםתוך44דוחהתאמה,דוחכספישלחברהללאחוותדעתרואהחשבוןוכו',תשודרהנמקה

,וכןISIFיוםלאיומצאומסמכים,ישלבטלשידורהדוחעפ"יהחלטתהרכזבאמצעותשאילתא

)ו(לפקודה.121רהגשתדוחבהתאםלאמורבסעיףאישו





טופסי הדוח השנתי ליחיד  2/.6



ושינוייםבשידורדוחותושומותיחידיםוחברותלמפורטבהתאם בהוראתביצועניתובשלבא'

יחידיםהחייבים,0/11לשנתהמס ולהםהכנסהנדרשיםבהגשתדוחמקוון בהגשתדוחשנתי

משכורת.מעסק,משלחידאו

ברקודהנושאשיוגשלמשרדהינוהפלטמהמחשב12/1שודרהדוחבאמצעותהאינטרנט,טופס

וכותרת"שודרבאינטרנט".

שאינומופקבאינטרנטמיועדלנישוםשאינוחייבבדוחמקווןולנישוםשמגישדוח12/1טופס

מקווןאשרשודרלמחשבשע"מבאמצעותהמייצג.
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ח  ובלבדשאינובעלהכנסהנישוםשאינו  דוח, בהגשת נישוםשחייב  או דוח בהגשת ייב

שבחחייבבשנתהמס, מני"עסחיריםאו שאינו רווחהון בעלשליטהולאהיהלו אינו מעסק,

.125/רשאילהגישדוחעלגביטופס



בנאמנותיוגשבטופס לנאמן סעיף1204דוחשנתי אא"כמדוברביוצרלפי לפקודהאוז45, )ח(

ז)ז(לפקודה.45נהנהלפיסעיף



המוגשיםכבקשותלהחזרימס,יטופלובהתאםלנוהלהטיפולבבקשותלהחזרמס125/טופסי

.2סעיף///640שפורסמובהו"ב



דוחות לשנים קודמות    //.6



ובפרשנות.טופסיהדוחהשנתיעובריםשינוייםותיקוניםמדישנהבהתאםלשינוייםבחקיקה

כאשרישנהפניהלמודיעין4רשתאולחוליהלקבלתטפסיםלהגשתדוחותלשניםקודמות,יש

להקפידלציידאתהפונהבטופסהמתאיםלשנהבגינהמוגשהדוח.



 ליקויים בדוחות של נישומים מיוצגים  0/.6     



המסמכ כל אליהם צורפו ולא מלאים שאינם מיוצגים נישומים של יוצאודוחות הדרושים, ים

מהסדרהארכותהמרוכזותשלמיצגם.



מקריםחריגיםישלהפנותבכתבלסמנכ"לבכירלשומהוביקורתבאמצעותפקידהשומה.





 דוחות המופקים ע"י תוכנת מחשב  5/.6  



שהופקוע"יתוכנותהמחשבשלהלן,ניתניםלהגשהבמקוםטופסיהדוח0/10דוחותלשנתהמס

מקוריים:השנתיה

א."חיסולית"שלחברתט.מ.ל.

ב."רמניהול"שלחברתלירם.

ג."ארז"תוכנותעסקיותבע"מ.

שי"שלחברתא.פ.א.ש.-ד."גל
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)משמע שאינהמצוינתלעיל תוכנתמחשב פי טופסשהופקעל גבי במקריםבהםהוגשהדוחעל

"עםקוד//כסתמיולשדרובסעיףשומה"הטופסלאאושרע"ירשותהמיסים(,ישלראותבדוח

.44הנמקה



 אישורים מקוריים  0/.6 



מודגשבזאתכיזיכויתרומותיותרעלסמךאישוריםמקורייםבלבד.

יוכרועלסמךאישוריםמקורייםבלבדאועלסמךאישורנאמןלמקורהחתוםעלפי1/9אישורי

.6//94/140/מיוםשלרשותהמסיםהנחייתהיועץהמשפטי



 זיכויים עבור תרומות 3/.6 



מקבל הציבורי, ישלבדוקאםלמוסד תרומותבסכומיםמהותיים, נתבעיםזיכוייםעבור כאשר

התרומה,ישאישורבתוקףבשנתהמסלגביהנתבעהזיכוי.

תיקמסהכנסהשלהמוסדהציבורי,1/4תתשאילתא0//הבדיקהתיעשהבשאילתא מס' לפי

שבהניתןלראותאםקייםאישורולאיזותקופההאישורניתן.



אםסה"כהתרומותעוברותאתהתקרהלזיכוי,הסכוםשלאנוצלעוברלשלוששנותהמסהבאות,

לפקודה.9/בהתאםלסעיף



הכנסההחייבת)אםעקבשומהאועקבתיקוןדוח(וזיכוישדההשינויבבהםבוצעקיימיםמקרים

בהכנסהעברהתרומות השינוי עודףהתרומותלפני במקביל נוצלעקבהגדלתההכנסההחייבת.

לשניםהבאות.

במקרהזהישלתקןאתהשדהבונרשםסכוםהתרומהבהתאם.



 1/סעיף שומה  - 20אישור דוחות לאחר שומות   6/.6



 שומות שנערכו לאחר גםבדו//דוחותשנתקבלו הדוחות. יתר כמו ניתוב תיקיםיעברו חותשל

ישלערוךניתוב.//בשנההאחרונההחייבתבהגשה,שנתקבלולאחר1.2-ו6.9מסוג

.הדרךהיחידהלשדרדוחשנתי//מייצגאינויכוללשדרבאמצעותשע"מדוחשנתילאחרשומה

החייבבהגשהבאופןמקווןהיאלשדרבאמצעותהאינטרנט.
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 בניהול ספריםהפעלת סנקציות בגין ליקוי   1/.6



בעתהטיפולבדוחהמוגשלשנהבהקייםקודאירישוםתקבול,אואיניהולפנקסים)קודיניהול

(,ישלהפעילבמסגרתשידורהדוחאת4או9,1ספרים:

לחוקהתיאומים.אםניתן,רצוילעשותהממשיכותהסנקציותהמוטלותמכוחהפקודהוההוראות

הדוח,בתיאוםעםרכזהחוליה.זאתכברבשלבשידור



 'העברת הדוחות לניתוב שלב ב  1/.6



הנמקות חריגים, מקרים לבעיות, ב' שלב נתב של ליבו תשומת את להפנות א' שלב נתב על

במקרה או  מיוחד למקריםהמצריכיםטיפול וכן ספרים ליקוייםבניהול מס, החזרי מיוחדות,

שישלבצעניתובשלבב.INTVשמופיעההודעהבשאילתא

לדוגמא:כאשרדוחשלשנהקודמתלאנותבתופיעהערה)במסךנתוניםקבועים(.



 סעיף לפי פטורה הכנסה של נכון שידור על להקפיד שקוזזו5)6יש ההפסדים ושל שהופחתה )

וזאתעלמנתלחשבאתגובההמענקהמגיעמחוקמסהכנ סהמהכנסותמעסק4משלחידבלבד,

שלילי.

 

 הוראות כלליות והערות . 1



 שידור הנתונים  /.1 



ישלתתתשומתלבמרובהוהקפדהיתרהלשידורנכוןשלהנתוניםמדוחותהנישומיםוזאתעל

מס חיובי קנסות, מקדמות, קביעת כגון: אחרים בתחומים בתיקונים הצורך את למנוע מנת

והחזרימסלאנכונים.



 גם לשדר הפסדים,חובה גולמי, רווח כגון: המס בחישוב משמשים שאינם נתונים

הכנסות4רווחיםפטורים,חשבוןבנקומחזורללאמע"מ.

.12/1חובהלשדרהשדותהחדשיםבחלקז'לטופס











 
 

26 

 

 (22עריכת תיקונים בשומה עצמית ) 01. 

 

הזוג שלא עפ"י הוראות ככלל, אין לערוך תיקונים בשומה העצמית כגון: החלפת שדות בין בני 

.050, הוספת הכנסות משכר על סמך הנתונים משאילתא קודהב לפ60סעיף 

יוצאידופןלכללזההםהמקריםהבאים:

(לפקודה,שבהםרשאיפקידהשומהתוךששהחודשים2)א()1/5המקריםהמפורטיםבסעיף.1

ת.מיוםקבלתהדוחלתקןאתהשומהויוסיפולראותהכשומהעצמי

:59במקריםאלהישלשדראתהדוחעםסמלהנמקה

תיקוןטעותחשבוןשנפלהבדוח.א.

יישוםהוראותכלדיןהחלותעלהנישוםבהיותוחייבבניהולפנקסיחשבונותלשנתמסב.

חייב היה שבה מהתקופה בחלק רק שניהלם או ניהלם ולא ממנה לחלק או פלונית,

שלועלפנקסיהחשבונות.לנהלם,אולאביססאתהדוח

אינםג. פנקסיו יישוםהוראותכלדיןהחלותעלהנישוםלאחרשנקבעבקביעהסופיתכי

קבילים.לענייןזה,"קביעהסופית"קביעהשאיןעודעליהזכותערראוערעור.



לקבלתהטבה.0 מסמכיםמסוימיםמהוויםתנאי במפורשבהוראותכי במקריםשבהםצוין

והמסמכיםלאצורפו,לאתינתןההטבהשדרשהנישוםבשומההעצמית.)לדוגמא:מסוימת

אישור תושבות, אישור תרומות, תשלומיםלקופ"ג, במקור, ניכוי יכולת, נטולי עבור זיכוי

ביצועהתכניתממרכזההשקעותמפעלמוטבוכד'(.



 אי התאמה בין נתוני מרשמי מס הכנסה להצהרת הנישום 1.5 



שמימסהכנסהקיימיםנתוניםשוניםמאלההמוצהריםע"יהנישום,ישלבררעימואתאםבמר

פיצויי ריבית, הכנסות נוסף עבודה מקום ילדים, מספר )לדוגמא: ההתאמה לחוסר הסיבות

מלחמהוכד'(ולנהלמעקבאחרהתשובות.לאחרקבלתהתשובותישלתקןאתהדוחותבמקרים

המתאימים.

עלפיבחזקתה.1השלילדים:אישהנשואהשרשמהבדוחהשנתיילדבגילדוגמהלאיהתאמ

המרשמיםאיןלאישהילדים)מדוברבילדשלבעלהמנישואיוהקודמים(.



 (20השגה על שומה בהעדר דוח ) - 1/סעיף שומה  01.       



ש,כאשר,מהווההשגהעלשומהזו.בעתשידורדוחשהוג//דוחהמוגשלאחרשיצאהשומה

בשדה"סעיףהשומה".14,ישלשדרקוד//במרשמישע"מקיימתשומה
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באמצעות ב' שלב לאתאושרהשומהבניתוב עוד כל השומהששודרההיא"שומהבהמתנה".

,לאתישלחכלהודעהלנישוםולאיעודכנונתוניהשומהבמערכיםאחרים)חיובISHRשאילתא

המס,מקדמות,קנסותוכו'(.

)אישוראואיISHR,שלאהייתהלגביההתייחסותבשאילתא14שומהבהמתנהבסעיףשומה

יוםלאחרשידורה./9אישור(,תאושרבאופןאוטומטי



 (/.1הטיפול בבקשות להחזרי מס )תיקי שכירים  31.

 

.2סעיף2//640,ישלפעולעפ"יהוראתביצוע6.1בטיפולבבקשותלהחזרימסבסוגתיק

 כלומר דוח שהוגש הקליטהוהטיפולשלהבקשותיעשהככללבהתאםלמועדהגשתהבקשה,

.קיימיםמקריםחריגיםכגוןבעיותבריאות,מצבסוציאלימיוחדוסיבותראשון יטופל ראשון

אחרותשעלפישיקולדעתושלפקידהשומהישמקוםלזרזאתהטיפולבבקשה.במקרהשכזה

טופסהדוחאתהסיבההמיוחדתלזרוזהטיפול.ישלרשוםבהערותל

ועסקאותשבח)סמל/9בסוגתיקזהניתןלשדרנספחירווחהוןמני"עסחירים)סמלעסקה )

(./5עסקה

המס לשנת השידור נפתח וטרם מס שנות למספר החזר דוחות שמוגשים בעת כי יודגש,

תאםלכלליםאתהדוחותלשנותהמסהאחרונה,איןלעכבשידורהדוחות.כלומר,ישלשדרבה

הפתוחותלשידור.



6.1דרישתדוחותלשניםשבהןלאהוגשדוחבתיקי



ישנםמקריםבהםפקידהשומהדורשדוחותלשנותמסחסרותלאחרקבלתדוחותהחזרמס

(:פקידהשומהישקולדרישתדוחותבמקריםבהםלאנעשהתיאוםמס6.1בתיקיהחזר)תיקי

 .לשנה₪///,5שברורכילאנעשהתיאוםמסנכון,כאשרפערהמסלכאורההואלפחותאו





 דגשים בשידור דוחות יחידים וחברות .1



 מספר תיק   /.1 
ישלשדראתהדוחלפימספרהתיק.

מאזעקבשינויבןהזוגהרשוםלאמשתנהמספרתיקהנישום. קבוע מספר הוא התיק מספר

שתנהעקבשינויבןהזוגהרשום.פתיחתוואינומ
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 מס' ופרטים1בעמוד הזהות מספרי את ומתחתיו התיק מספר את הנישום רושם הדוח של

מזהיםשלשניבניהזוג.



עלגביהמדבקותשנשלחולנישומיםמופיעיםמספרהתיק,מספריתעודותהזהותשלשניבני

הרשו הזוג "בן ופרטיםנוספים. שהופיעהזוג המדבקההואבהתאםלנתון גבי על ם"המופיע

במרשמישע"מבמועדהפקתהמדבקה.



,מספרזהותשל"בןהזוגהרשום"מופיעבכותרתמצדשמאלוכןמופיעציוןISUMבשאילתא

העניין לפי האישה, או הבעל של הלידה תאריך ליד "רשום<" ציון ע"י הרשום" זוג "בן של

)בהתאםלנתוניםהקיימיםבמחשב(.



 קליטת תאריך הגשת הדוח 1.0

 

.1209בעתשידורהדוחיישתלתאריךהגשתהדוחשנקלטבשאילתות

.14-ו1/,//ניתןלעדכןתאריךהגשהרקבשומותבסעיפים



  03/שדה  -תיקון דוח אחרי שידור  51.  

 

נה,חובהלשדרבשדהזה:בשידורדוחשלאבפעםהראשו

הוגשומסמכיםנוספים,גםאםהדברלדוגמא:התיקוןבוצעביוזמתהנישום. - /קוד 

נעשהעלפיבקשתהמשרד.



ברתיקוןטעותבשידור,גםאםהדלדוגמא:התיקוןבוצעביוזמתהמשרד. - 0קוד 

נעשהעלפיבקשתהנישום.

    

ביוזמת   שבוצע כתיקון הדבר ייחשב חוץ מיסי החזר מקבלת כתוצאה נעשה הדוח תיקון אם

   (.1הנישום)קוד

 בהודעת השומה הנשלחת לנישום יצוין מי יזם את התיקון.     
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 סוג חישוב 1.0 



ל"נישום"בחברהמשפחתית.9נפרד,אוקודחישוב-1קוד

ל"נישום"בחברהמשפחתית.4חישובמאוחד,אוקוד-0קוד

ל"נישום"בחברהמשפחתית.1תושבחוץ,אוקוד-2קוד



בשלבשידורהדוחסוגהחישובשישודריהיהבהתאםלהצהרתהנישוםבחלקא'של

הדוח.



ייערךחישובמאוחדבמקרהשישודרקודח ישובנפרדובחישובמאוחדהחיובבמסנמוךיותר,

(.ה99)לפיסעיף001חישובנפרדשדהבאופןאוטומטי,למעטמקריםבהםנדרש



נישוםשאיןלותעודתזיהוי-"99בשידורשומהליחידאשרמספרהזיהויהואבעלקידומת"

(.1או2חוץ)קודישראלית,ישלשדרסוגחישובשלתושב



מספר בעל היותו אף על הכנסה, מס פקודת עפ"י ישראל" "תושב להגדרת עונה הנישום אם

) כאמור 99מזהה קוד לשדר ובנוסף ישראל תושב של חישוב סוג לשדר יש 1(, .121בשדה

בסוג2לתשומתלבכם,במקרהבולתושבחוץנפתחתיקעפ"ימספרזהותישראליישלשדרקוד

חישוב.

  

 

 סמלי הנמקות לעיכוב החזרי מס והודעות לנישום 1.3 



13שידור הנמקה  1/.3.

נאותים. מסמכים על הדוח ביסוס אי בגין מס החזר לשדרעיכוב שיש לב, לשים יש

)ראההנחיהבהוראתביצועניתובשלבא'לשנת9111כאשרלאהתקבלטופס45הנמקה

(.0/11מס

 11ור הנמקה שיד3.01.

(.44עיכובהחזרמסעקבהגשתדוחסתמי)

.עיכובהחזרמסבמקריםבהםהוגשהדוח



 /1שידור הנמקה  3.51.

הנמקההמעכבתשחרורהחזרימסבעקבותאיהגשתדוחותשנתיים.



 
 

30 

 

33שידור הנמקה  3.01.

הנמקההמעכבתשחרורהחזרימסבעקבותאיהגשתדוחותאחרים.



עיכוב אוטומטי של החזרי מס בעקבות אי הגשת הצהרת הון:  1.3.3

החזרמסשלנישוםשלאהגישהצהרתהון,וחלףהמועדלהגשתה,יעוכבבאופןאוטומטי.

שומהתודפסהודעהמתאימה.הטיפולבמקריםאלהייעשהבמהלךניתובשלבבהודעתה

 עיכוב בסיבת התל"מ במערכת יסומנו אלה מקרים להסרה1/1ב'. הניתן עיכוב ,

במערכתהתל"מ.9//בשאילתא





 קנשידור פרטים על חשבון ב 1.6   

ום.זאת,עלמנתשהפרטיםישלהקפידעלשידורפרטיחשבוןהבנקלהחזרכפישמולאוע"יהניש

ראשוניו4אובשינוייהיומעודכניםבמחשבויתרותזכותיוחזרולחשבוןהבנקהמעודכן.בעתעדכון

פרטיחשבוןהבנק,ישלוודאשצורפהאסמכתאמתאימה.



בעתקליטתבקשהלהחזרמסבמחשבשע"מישלוודאכי:

וםלבקשהצורףהעתקהמחאהמחשבוןהבנקשלהנישא.

שםהלקוחהזכאילהחזרתואםאתשםבעלהחשבוןשמולאבדוח.ב.

שודרונתונימספרחשבוןהבנקהמתנהלעלשמושלהנישום)עלפינתוני041-ו044בשדותג.

ההמחאה(הזכאילהחזרהמס.



  211שדה -סכום הליקויים שהנישום הסכים לתקנם    11.    

בד ליקויים התגלו בהם במקרים סעיף לגדר נכנסים שאינם הסכים2)א()1/5וח והנישום )

בתיאום נעשה שהתיקון במקרים בכתב. הסכמתו את מיצגו או מהנישום לבקש יש לתקנם,

טלפוני,ישלערוךתרשומתמהשיחהולתייקהבתיקהנישוםיחדעםהדוח.



 212שדה  -סכום הליקויים שהנישום לא הסכים לתקנם    11.    



 לחוקיירשם הממשיכות וההוראות הפקודה עפ"י הניתוב בעת שהתגלו הליקויים סכום

 סעיף נכנסיםלגדר אינם אשר הנישוםלאהסכיםלתקנםבשלב2)א()1/5התיאומים, ואשר ,)

השומההעצמית.
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 הארכת תקופת השומה 1.1

 

ופההקבועהניתןלהאריךאתתקופתעריכתהשומהבשלבא'ובשלבב'בשנהנוספתמעברלתק  

 לפקודה.הארכהכאמורטעונהאישורמנהלרשותהמיסים.150-ו1/5בסעיפים

לביצועהארכתהתקופהישלפנותלמחלקההמקצועית.

.ISGAהארכתהתקופהמתבצעתבשאילתא



 אחריות . 1



פקידיהשומה,סגניהםורכזיהחוליותאחראיםלביצועהוראהזו.

 

 

 ב ב ר כ ה      

        

רשות המסים בישראל  
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 /נספח 
 

  02/0מעודכנים לשנת המס סכומים 
ש"ח./0,51–0/10.שווינקודתזיכויבשנתהמס1

(5)6הכנסותפטורותממסלפיסעיף-42/61/6שדה.0

₪///,/56תקרתהפטורלהכנסהמיגיעהאישית:
₪/41,01הפטורלהכנסהשאינהמיגיעהאישית:תקרת
₪///,/05תקרתהפטורלהכנסהמריבית)נזקיגוףבלבד(:


אםעלתהההכנסהעלתקרתהפטורכאמור,ישלשדרהעודףבשדהההכנסההרלוונטי.


תקרותהכנסהפטורות.2


א(לשנתעבודהמזכה:4)6א.תקרותפיצוייםפטוריםממסלפיסעיף


₪/02,60במקרהמוות:₪/11,65בעתפרישה:


אםעלהסךהמענקעלהסכוםהפטורשחושב,ישלשדרהעודףכדלקמן:


בגיןשנים0404051בלהשנה(בשדהמענקפרישההחייבבמס)שנתק .מענקיפרישהשנתקבלו
.מענקמוות2404251ישודרובשדהקודה)ג(לפ1קודמותושניתןלגביהםאישורפריסהלפיסעיף

.91/החייבבמסבשדה


מתקרת2.5%/)המהווה₪0,450/אהיא6תקרתהסכוםהפטורמקצבהעפ"יסעיףב.
₪(./61,01כה"בסך"הקצבההמז

אלפקודה.אםשולמהקצבהלחלק6הפטורמגיעלמישהגיעל"גילפרישה"לפיסעיף
מהשנה,ישלהתירפטורחלקיבהתאם.
.0404051אתהקצבההחייבתבמסישלשדרבשדה


תקרתהסכומיםהפטוריםעפ"יחוקמ"ה)פטורממסעלהכנסהמהשכרתדירתג.
:/166–(,התש"ןמגורים


לחודש.₪/61,/דצמבר-ינואר


אםההכנסהמשכרדירהעלתהעלסכוםהפטור)שפורטלעיל(,הפטוריינתן
להכנסהבגובה"התקרההמתואמת".
///640.ראההנחיותמפורטותבהו"ב56/אתיתרתההכנסהישלשדרבשדה
.01עמוד

מס,ללאהגבלתתקרה./%1-שכ"דחייבב-000שדה./
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-שכרמשמרותבתעשייה.5

לשנה₪/60,/1סכוםהזיכויהמרבי


ניתןזיכוירקעלאותוחלקמשכרהמשמרות,אשרלאחרצירופולמשכורתאינועולהעל
לשנה.₪/20,/10


עמיתמוטב:ניכויליחידשאינו.9

₪///,1/0הכנסהמזכהשהיאהכנסתעבודהבלבד
₪//1/0,1הכנסהמזכהשאינההכנסתעבודה
₪//5,1מהכנסהמזכהשהיאהכנסתעבודה5%ניכוימרבי
₪6,669מהכנסהמזכהשאינההכנסתעבודה4%ניכוימרבי


ניכוילעמיתמוטב:


₪19,5/1מהשמ"ב(19%תשלוםלקופ"גלקצבהשלאיפחתמסך)
₪/11,00ברובדראשון11%ניכוימרבי
₪//4,1ברובדשני4%ניכוימרבי
₪/1/,/נוסףברובדשני%/ניכוימרבי



₪1,691א)ד(5/סעיף-מההכנסה5%חיסכוןהמזעריללאהגבלהשלסכוםה

-תרומותלמוסדותציבורהמזכותבזיכוי.4

₪/11סכוםמזערי
₪///,///,6סכוםמרבי


-תקרתהכנסהחייבתלנטוליכולת.1
לשנה₪///,192ליחיד


לשנה₪///,090לזוג

תקרותהכנסהלהנחותבישובים:.6

פירוטהישוביםבחוברתדעזכויותיךאובלוחניכויים.


לשנה₪/155,501קודתקרה

לשנה₪///,022(12%,05%)0קודתקרה


לשנה₪/155,50לאנשיכוחותהביטחון5קודתקרה


 ,מוצגיםסכומיםשלתקרותהכנסה,נקודותזיכויוסכומיםמתואמיםנוספים.INIKבשאילתא
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 0נספח מספר 


 
שדות שנוספו בדוח של יחיד  


05%מסבשיעורשלאיעלהעל-ריביתעלניירותערך,ריביתמקופתגמל-15440544254



)לפניפטוריםמסעיפים05%מסבשיעורשלאיעלהעל-ריביתעלפקדונותותוכניותחיסכון -  1/040/042/0
ד,הלפקודה(105



לתושבאילתהכנסהממשכורת,מעסקאומשלחידשהופקהבאילת-1264112


טבלתילדים:

רשוםילדיםבחזקתישלבןהזוגה-/09
ילדיםבחזקתישלבן4בתהזוג-090
ילדיםשלאבחזקתישלבןהזוגהרשום-/16
ילדיםשלאבחזקתישלבן4בתהזוג-061
ילדיםלהורהיחיד-00/


כןמנהלמשקביתמשותףעםיחידאחר0לאמנהלמשקביתמשותףעםיחידאחר,1-09/נוסףקודלשה


שימושהמשדר()שדהל4/0מספרטפסי-056


בדוח של יחיד שונושדות ש


 03%-ל%/0-שיעורהמסשונהמ-1/140/142/1


 52% -ל 05%-שיעורהמסשונהמ-5540104210/


 שדה שנוסף  בדוח חברה

21.10.0/11צבורהעדהכנסה-014
צבורהנבחרתהכנסה-011
4/המסהתיאורטישהיהחלעלהחברהלפיסעיף-016
סכוםההשקעההמיועדת-001
)שדהלשימושהמשדר(4/0מספרטפסי-056


שדה שנוסף בנספח חו"ל ליחיד


05%מסבשיעור–מריביתמניירותערךמפקדונותותוכניותחיסכון,ה"ה,דמיניכיון-54/
המסששולםמחוץלישראלבגיןהכנסהזו-14/


