
ל 
ט

ט 
ינ

ר
 פ

דע
ור

א
ע 

צו
בי

 ו
ו�

כנ
ת

68
80

03
8�

03
  

   102טופס  �ח על ניכויי� ממשכורת ומתשלומי� אחרי� ועל תשלומי� שדינ� כניכוי במקור "דו

 1                 .       3                      ש� 

  /מדינת ישראל האוצר          517
 אג� מס הכנסה           

           
 כתובת

 
   

 

 

  יישות'      מס
                                                  המשכורתהתקופה בה שולמה הודעת זיכוי

20  
  

                      10 

   30   
 61      

 
 

 
 

 )1( 

לשמוש    תיק ניכויי�' מס
 המחשב

  תקופת הדיווח קוד דיווח      שנה           חודש             יו� 

 מקבלי�/עובדי�                                    תשלומי�/ משכורות  חיובי� לתשלו�
7 – 13805 – 0  

  מספר חשבו� בבנק הדואר
  
)2( 

              60  50              40  
 ע"  ניכויי� ממשכורת ושכ�  000                              

    מספר עובדי�  �  ע"שככ משכורת ו"סה  ע"כ ניכויי� ממשכורת ושכ"סה

   ניכויי� שלא ממשכורת�  067                              
 .' א6י "מ עפ"     כולל מע   מספר מקבלי�   �  כ תשלומי� שאינ� משכורת"סה  כ ניכויי� שלא ממשכורת "סה

   מקדמות בגי� הוצאות עודפות�  083                          
      �  כ הוצאות עודפות"סה  ל הוצאות עודפותכ מקדמות ע"סה

   מס מעסיקי��  109                              
    מספר עובדי�   �  כ משכורת חייבת במס מעסיקי�"סה  כ מס מעסיקי�"סה

   מס שכר�                                
    די�מספר עוב  �  כ משכורת חייבת במס שכר"סה  כ מס שכר"סה

         ₪ )3(   995  
       כ חיובי� לתשלו�"סה

  
  
  

  :די$ וחשבו$ על ניכויי� ממשכורת ומתשלומי� אחרי� ועל תשלומי� שדינ� כניכוי במקור לפי
  .0102טופס ��1993ג"תשנ, )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו� מס מעסיקי�(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי�   .1
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  .0852טופס ��1992ב"תשנ, )ניכוי מתשלומי� בעד עיבוד יהלומי� ומסחר ביהלומי�(תקנות מס הכנסה   .10
  .0852טופס ��1979ט"תשל, )ניכוי מתשלומי� בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית(תקנות מס הכנסה   .11
  .0872טופס ��1972ב"תשל, )תשלו� מקדמה בשל הוצאות עודפות(תקנות מס הכנסה   .12
  )א6תקנה  (�1976ו"תשל, תקנות מס ער( מוס*  .13
  .�1992ב"תשנ, )ניכוי במקור מדמי השאלה(תקנות מס הכנסה   .14
  .�1990א"תשנ, )ניכוי במקור מהכנסה על פי הסכ� בעני� שערי מטבע עתידיי�(צו מס הכנסה   .15
  .�1992ב"התשנ, )קביעת תמורה ממכירת נייר ער( זר כהכנסה וניכוי במקור מהתמורה(צו מס הכנסה   .16
  .�1993ג"התשנ, )ניכוי מתשלומי� לתושב חו-(תקנות מס הכנסה   .17
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  ה צ ה ר ה

  את כל התשלומי� ששילמתי לכל , ח שמעבר לד* כולל את כל המשכורות ששילמתי לכל העובדי� שהועסקו על ידי"הנני מצהיר בזאת כי הדו
  ת עודפות שאני חייב לשלמ� את כל ניכויי המס שניכיתי ומיסי� אחרי� שדינ� כניכוי במקור וכ� את כל המקדמות בשל הוצאו, המקבלי�

  וכי ידוע לי שהשמטה או , ח זה ה� מלאי� ונכוני�"אני מצהיר כי כל הפרטי� בדו.  הכל לפי התקנות והצוי� האמורי�–לתקופת דיווח זו 
  .מסירת פרטי� לא נכוני� היא עבירה על פי פקודת מס הכנסה
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