
  שכירים - מס החזרי

 מגיעים אשר כספים הינם מס החזרי. מס החזרי לקבלת זכאים ישראל במדינת יריםהשכ מרבית
 מתבצע הכנסה מס ידי על השכיר העובד מיסוי. ביתר הכנסה מס מתשלום כתוצאה השכיר לעובד

 לידי יםבא בהכרח לא השנה במהלך חלים אשר העובד של במצבו שינויים כן ועל שנתית בראייה
 השנה במהלך להיווצר עלולים אשר השינויים. כנו על נותר במס הגבוה החיוב מכך יוצא וכפועל ביטוי
  :מס להחזר זכאות ליצור עלולים אשר גורמים מספר נציג, ורבים מגוונים הינם

 .העסקה סיום או פיטורים •

 .השכר בגובה שינוי •

 .אקדמי לתואר זכאות עדכון אי •

 .תרומות מתן •

 .כנדרש עודכנה לא אשר לידה •

 נאותה לבדיקה חשיבות קיימת לכך אי, האחרונות המס שנות שש בגין לבצע ניתן מס להחזר רישהד
  .מהשנים אחת כל גיןב

 על לרמוז עשוי", כן"ב בו המופיעות השאלות מן אחת על מענה אשר קצר שאלון להלן, לנוחיותך
  .מס להחזר זכאות

 ?הכנסה מס בתשלום מחויבת אשר כזו היא הכנסתך האם )1

 ?עבודה מקום החלפת המס שנת במהלך האם )2

 ?המס שנת במהלך פוטרת האם )3

 ?מובטל היית השנה במהלך האם )4

 ?המס שנת במהלך ילדת האם )5

 ?אבטלה דמי קיבלת האם )6

 ?אקדמאיים לימודים בוגר הנך האם )7

 ?ספר ביישוב מתגורר הנך האם )8

 ?מזונות שילמת האם )9

 ?המיוחד בחינוך הלומד ה/ילד לך יש האם )10

 ?המס שנת במהלך כלשהן למוסדות תרומות תרמת האם )11

 ?חוזר תושב או חדש עולה הנך האם )12

 ?חיים ביטוח או/ו גמל לקופת כספים הפקדת האם )13

 ?ערך בניירות מחזיק או/ו ההון בשוק פעיל אתה האם )14

 ?גמל מקופת כספים משכת האם )15

 תקופות בעבור מס החזר לדרוש היכולת חוסר, שקלים לאלפי הגיעל עשויים מס החזרי, מניסיוננו
  .שנה מידי זכאות בדיקה מחייבות השנים משש ארוכות

 חשיפה למנוע במטרה ביותר מדויק באופן ומבוצעת בתשלום כרוכה אינה מס להחזר הזכאות בדיקת
 במס מחיוב עלהימנ מנת על מקצוע איש עם להיוועצות רבה חשיבות קיימת, המס רשויות מול

  .להחזר מהבקשה כתוצאה

 ואנו משרדנו עם קשר ליצור ת/מוזמן ה/את, מעלה המופיעות השאלות מן אחת על" כן" וענית במידה
  .במלואם הכספים להשבת נדאג

 .בתשלום כרוכה אינה הזכאות בדיקת


