




דף 3 מתוך 3   1301- 3 - מס' תיק

יב. ניכויים אישיים בעד התשלומים שלהלן:
בן/בת הזוג-הסכום ששולם"בן הזוג הרשום"-הסכום ששולם

יד. זיכויים אישיים בעד התשלומים שלהלן:

בסעיפים 53-50 להלן, יש לרשום את סכום הניכוי המחושב (ולא הסכום ששולם)

(סמן/י X במשבצת המתאימה) יג. נקודות זיכוי מהמס בעד:

סה"כ בן/בת הזוג"בן הזוג הרשום"
טו. מחזור למקדמות, ניכויים במקור, מס שבח

83. מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו בחברה משפחתית, בחברת
בית ובשותפות  

82041. סה"כ מס שבח שנקבע בשומת מס שבח (קרן בלבד)

81. סה"כ הסכומים שנוכו במקור (ללא מקדמות וללא מס ששולם בחו"ל)
מהכנסות אחרות הכלולות בדוח זה (מצ"ב                            אישורים)  040

80. ניכוי במקור מריבית (מהכנסות שכלולות בסעיפים  20,  21 ו-22  בדו"ח זה,
לפני החזרים ממס הכנסה. מצ"ב                          אישורים)  043

042
79. מס הכנסה שנוכה במקור ממשכורת, משכר עבודה ומקצבאות      

      (מצ"ב                          טופסי 106)

סך המחזור ללא מע"מ מעסק או משלח יד והכנסות אחרות בשיעורים רגילים,  .78
מהשכרה הכנסות  (לרבות   (1)2015 המס  בשנת  ובחו"ל,  בארץ  העסקים,  מכל   

ומריבית ולמעט מהכנסת עבודה)   
294

אני ובן/בת זוגי היינו תושבים ב -  /מתאריך77.  /עד/ /

76. לתושב אילת הכנסה ממשכורת,
מעסק או ממשלח יד שהופקה באילת  183 139 

75. הוצאות להנצחת זיכרו של מי שניספה
במערכה/בפעולות איבה  144 143

תרומות למוסדות ציבור או לקרן  .74
לאומית  237 037

73232. להחזקת בן משפחה במוסד 132

72269. לקצבה כ"עמית עצמאי" 268

71045086. לקצבה כ"עמית שכיר"

70140240. לביטוח קצבת שאירים

69081. לביטוח חיים 036

בן/בת הזוג 

"בן הזוג הרשום"

שנת סיום
לימודים

קוד

שנת סיום
לימודים

ד ו ק

שנת סיום
התמחות

שנת סיום
התמחות

182

1 8 1

68. סיום לימודים לתואר אקדמאי/לימודי מקצוע מצורף טופס 119
יש לרשום קוד מטופס 119

67. חייל
משוחרר

תאריך שחרור
מ"שירות

124סדיר" מספר חודשי
שירות מלאים 024 מספר חודשי

שירות מלאים

324
שנה                חודש

224
שנה                חודש

66. תושב חוזר
     "מוטב"

תאריך החזרה
/ /

(שנה / חודש / יום)

296 / /
(שנה / חודש / יום)

295

עולה חדש  .65

תאריך
העלייה

בן/בת הזוג 

/ /
(שנה / חודש / יום)

"בן הזוג הרשום"

/ /
(שנה / חודש / יום)

64. מספר ילדים נטולי יכולת
בגינם נדרשות נקודות זיכוי      

בן/בת הזוג 

131
"בן הזוג הרשום"

023

63153. תשלום דמי מזונות (רק למי שנשוי בשנית) 028

62.השתתפות בכלכלת ילדי שטרם מלאו להם
19 שנים בשנת המס, שאינם סמוכים על  

שולחני (לגבי הורה החי בנפרד ואינו  
מחזיק בילדים, ולא מקבל קצבת ילדים)  

בן/בת
הזוג

129

"בן הזוג
הרשום"

029

026 61. הורה במשפחה חד-הורית שהילדים בחזקתו
ומקבל בגינם קצבת ילדים  

ההורה מנהל משק בית משותף עם יחיד אחר לא 1  כן 2

בשנת
מלאונולדהמס

1-2
מלאו

3
מלאו
4-5

מלאו
6-17

מלאו
18 ילדים  .60

נשוי - מספר ילדים בחזקתי.  (1)
ילדים קצבת  מקבל  אני  בגינם  בחזקתי  ילדים  מספר   - נשוי  לא    

נשוי - מספר ילדיי שאינם בחזקתי  (2)
לא נשוי - מספר ילדיי שאינם בחזקתי או ילדים בחזקתי בגינם   

אני לא מקבל קצבת ילדים   
במרשם רשום  שני  הורה  אין  להם  ילדיי,  מספר   - נשוי  (3)לא 

האוכלוסין או שנפטר, שנכללו בשדה 260    

ב"ז רשום(1) 260

הורה יחיד(3) 022

בן/בת זוג(1)262

ב"ז רשום(2)190

בן/בת זוג(2)291

בן/בת הזוג עוזר/ת בהשגת הכנסה מעסק  .59025

בן/בת הזוג - מתן זיכוי תושב לבן/בת הזוג בחישוב נפרד  .58
או נקודת זיכוי עבור בן/בת הזוג אם אחד מהם הגיע  

לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף 9(5) לפקודה  
021

57020. תושב/ת

56248249. הפקדות המעביד לקופת גמל לקצבה

55. הכנסה מבוטחת - הסכום מתוך השכר
הפריש שלגביו  ו/או  לקיצבה  זכאי  בגינו   

המעביד "הפרשות סוציאליות"  
245 244

ניכוי של השקעה מזכה במניות  .54
"חברת מטרה"  283 282

ניכוי מההכנסה בגין השקעה בסרטים  .53119 118

ניכוי מההכנסה בגין השקעה בחיפושי  .52
נפט (מצורף טופס 858)  117 116

51. למימון מחקר מדעי לפי ס' 20א (שלא
בתחום מפעלך)  006 005

50. לדמי ביטוח לאומי ששולמו בגין
הכנסה שאינה הכנסת עבודה  089 030

49180. לקופת גמל לקצבה "כעמית עצמאי" 135

48. משכורת שבשלה שילם המעביד לקרן
השתלמות  219 218

47137. לקרן השתלמות לעצמאים 136

46. לביטוח מפני אובדן כושר עבודה
לשכיר לפי חישוב בטופס 134  207 206

לביטוח מפני אבדן כושר עבודה ששילם  .45
היחיד בשל הכנסה כעצמאי  113 112

פרטי המסייע/ת
במילוי הדו"ח 

עפ"י סעיף 143 לפקודת מס הכנסה, אני, שפרטי מצויינים למעלה, מצהיר/ה בזה כי
סייעתי תמורת תשלום, למגיש/ת הדו"ח בעריכת הדין וחשבון.

חתימההנני מודע/ת לאחריות המוטלת עלי בהקשר זה עפ"י סעיף 224 לפקודת מס הכנסה. הקשר איש  שם  תאריך

מספר טלפון שם המשרד

/
כתובת דואר אלקטרוני מספר עוסק מורשה

193
%

הנחה
קוד

תקרה
מספר

חודשים

093
%

הנחה
קוד

תקרה
מספר

חודשים

הנחות יישובים
או זיכוי
"חייל"

(% הנחה שנקבע) שנת מסמפקח

0002 51
סעיף 
קשומה י ת ר  פ ס מ

מב ס

יוםחודששנה
תאריך הגשת הדו"ח

סמל
הנמקה

קנס
בן/בת הזוגגירעון "בן זוג רשום"

שדר
ש המ

שימו
ל

חתימה שםתאריך

לנישום בחברה משפחתית
6 -הכנסה מחברה משפחתית כלולה בשדות נוספים ל-  

304 ,204 ,367      
9 -קיזוז הפסדי עסק מהכנסות חברה משפחתית

015

https://www.prisha.co.il/




