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.1

כללי
לאחרונה ,בעקבות חוק חופש המידע ,התשנ"ח – ) 1998להל" – %החוק"(,
השתנתה מדיניות האג :בקשר למסירת מידע לשכירי 7על הכנסותיה7
מתו 9דיווחי המעבידי 7כפי שנקלטו במאגרי המידע הממוחשבי) 7טופס
.(0126
על פי המדיניות החדשה של האג :נית %למסור לשכיר נתוני 7על הכנסותיו
ממשכורת מאות 7מעבידי 7שצויינו על ידו ,כפי שיפורט בהוראת ביצוע זו.
מדיניות זו עליה הוצהר בבית המשפט העליו %בתיק ע"א  128/01מדינת
ישראל – נציבות מס הכנסה נגד אפרת רונ ,%הביאה לביטול פסק די %שנית%
בבית המשפט המחוזי באותו עני ,%בהחלטה שניתנה ב< .18.2.2002

.2

הנחיות לפעולה
2.1

מי רשאי להגיש בקשה
שכיר רשאי להגיש בקשה לקבלת נתוני 7אודות עצמו כפי שדווחו
בטופס  ,0126שהוגש על ידי מעבידו ,בתנאי שאינו חייב בהגשת
דו"ח על פי התקנות או על פי דרישת פקיד השומה .השכיר רשאי
להגיש הבקשה בעצמו או באמצעות מי שהוסמ 9לייצגו כדי.%
יש להקפיד כי בקשות יוגשו על ידי מייצגי 7הרשאי 7לייצג כדי%
דהיינו ,רו"ח ,עו"ד ,יוע= מס או פקיד ברית פקוח ,ואשר בידיה7
יפוי כח תק :מהשכיר ,כפי שמצויי %בהוראת ביצוע " ,49/92ייצוג
נישומי 7במשרדי האג ,":וכ %הוראת ביצוע " 12/98פעולות ייצוג של
מייצגי 7במשרדי השומה") .ראה סעי 236 :לפקודת מס הכנסה(.

יש לבדוק בשאילתא  ,MOEZא 7המייצג אכ %רשו 7כמייצג.
יודגש כי חברות ותאגידי 7אחרי 7שאינ 7מופיעי 7ב<  MOEZאינ7
רשאי 7לייצג ,וזאת ג 7א 7ה 7מעסיקי 7רו"ח ,יוע= מס וכד'.

הגשת הבקשה –

2.2

הגשת הבקשה תכלול את כל הפרטי 7שבטופס המצור :בנספח א'
להוראה זו )טופס .(1245
כאשר הבקשה מוגשת באמצעות מייצג תהיה ההצהרה על גבי
הטופס האמור לעיל חתומה אישית על ידי המבקש וכ %יצור :העתק
מיפוי הכח.
כאשר הבקשה מוגשת ישירות ,יצור :צילו 7מתעודת הזהות של
המבקש ,וג 7אז יש להקפיד על הצהרה חתומה אישית.
על המבקש למלא בטופס הבקשה את שמות המעבידי 7וכ %את
מספרי תיקי הניכויי 7לגביה 7מבוקש המידע.
בהעדר מספר תיק הניכויי ,7על המבקש להקפיד שש 7המעביד
יהיה מדוייק וכפי שהמעביד נרש 7בתיק הניכויי ,7שא 7לא כ %יתכ%
קושי באיתור המעביד.
הבקשות תטופלנה במשרד השומה בחוליות השכירי/7תאומי
מס/מרכזית בהתא 7להחלטת פקיד השומה ,על ידי מספר אנשי7
שיוקצו לכ 9על ידי פקיד השומה.

.3

אופ %הטפול במשרדי השומה
3.1

ע 7קבלת הטפסי 7במשרדי השומה תער 9בדיקה ידנית של
הטפסי 7ושלמות הנתוני.7

3.2

בשלב ראשו ,%עד להכנת שאילתא מיוחדת לנושא ,ע"י שע"מ ,ישל:
המידע למת %התשובה משאילתות .4321/432
עד להכנת השאילתא יירש 7המידע על גבי טופס תשובה כפי
שמופיע בנספח ב' "מידע על הכנסות" )טופס .(1246

3.2.1

בקשות לתקופה שעד שנת מס  – 1998שאילתא 4321
לגבי התקופה שעד שנת מס  1998המידע המצוי במרשמי
המחשב הינו לגבי סה"כ המשכורת והתשלומי ,7המס
שנוכה וחודשי העבודה בשנת המס.
מכיוו %שיתכ %שיש בשאילתא מעבידי 7אות 7לא ציי%
המבקש בטופס ,יש להקפיד ולמסור נתוני 7בטופס
הבקשה רק לגבי אות 7מעבידי 7שצויינו בטופס הבקשה.
אי %למסור נתוני 7מתו 9דווחי אות 7המעבידי 7שלא
פורטו בטופס הבקשה.

3.2.2

בקשות לתקופה שמשנת מס  1999ואיל – 9שאילתא 432
3.2.2.1

החל משנת  1999מכילה שאילתא  432נתוני7
על הכנסות ,ניכויי 7וזיכויי 7מהשכר.
ע 7הפעלת השאילתא עפ"י מספר תעודת זהות
של השכיר מתקבל מס 9של כל המעבידי7
שדיווח 7על השכיר בטופס  126נקלט במחשב.
הנתוני 7מופיעי 7במסכי "קטע  "1ו"קטע "2
בשאילתא ,ויש להעתיק את הנתוני 7על גבי
טופס "מידע על הכנסות" ,המצור :בנספח ב'
)טופס .(1246

3.2.2.2

בשדה "משכורת" בשאילתא  432מופיעי7
התשלומי 7הבאי :7קיצבה ,הפרשי שכר שני7
קודמות ,פיצויי פרישה ,פדיו %חופשה ועוד.
תשלומי 7אלו נית %לזהות על פי סוג המשרה
המצויי %במס 9השני של שאילתא  .432בנספח
ג' מפורטי 7קודי סוגי המשרות יחד ע7
ההסברי 7הנלווי 7לכל סוג משרה ומשרה.
יש לסווג כל תשלו 7ותשלו) 7בהתא 7לקוד
סוג המשרה המופיע( בטופס התשובה לנישו7
)נספח ב'( לפי אופיו האמיתי.
לדוגמא :א 7סוג המשרה הוא ) 04קיצבה( –
התשלומי 7לגמלאי יופיעו בשאילתא 432
כ"משכורת".

תשלומי 7אלו הינ 7למעשה קיצבה ,לכ %יש
לרשו 7בטופס התשובה לנישו 7את ס9
"המשכורת" בשורה קיצבה )שדה .(258/272
.4

שומה
4.1

המידע שיימסר מתו 9מאגר המידע הממוחשב במס הכנסה ,יוכל
להיחשב כתחלי :לטופס  ,106לצור 9הגשת בקשה להחזר מס ,לגבי
אות 7מעבידי 7ולגבי אות %שנות מס ,שפורטו בבקשה.
יודגש ,כי המידע שיימסר משק :את הנתוני 7כפי שה 7מופיעי7
במאגרי המידע ואינו בהכרח מלא.

4.2

.5

יחד ע 7זאת ,בעת עריכת השומה ,מכיוו %שהמידע המונפק למבקש
הוא רק לגבי המעביד אותו ביקש ספציפית יש להתייחס אליו כאל
מידע חלקי ,ועל עור 9השומה להקפיד לייש 7את ההנחיות הרגילות
בדבר בדיקה במאגרי הנתוני 7לגבי אפשרות קיומ 7של מעבידי7
נוספי 7ו/או משלמי 7אחרי ,7או עדכוני 7של המידע המתייחס
לאותו מעביד.

הערות כלליות
5.1

העברת המידע לפוני 7תתבצע במועדי 7הקבועי 7בחוק ,דהיינו
לא יאוחר מ <30יו 7ממועד קבלת הבקשה.

5.2

על פי סעי 8 :לחוק ,אי %חובה במסירת מידע שבדיקתו מצריכה
הקצאת משאבי 7בלתי סבירה ,על כ %יימסר מידע מבוקש כאמור
מתו 9הנתוני 7כפי שנקלטו במאגרי המידע הממוכני 7של מס
הכנסה.
כמו כ %לא יימסר מידע שנתקבל למעלה מ <7שני 7לפני הגשת
הבקשה או מידע שאיתורו כרו 9בקושי של ממש.

.6

אחריות
באחריות פקידי השומה.
ב ב ר כ ה,
נציבות מס הכנסה ומיסוי מקרקעי%

