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     ניכויים ניכויים ניכויים ניכויים----    6 /  /  /  / 2004' ' ' '  מס מס מס מסהההההוראת ביצוע מס הכנסהוראת ביצוע מס הכנסהוראת ביצוע מס הכנסהוראת ביצוע מס הכנס
    
    

 IMTMמערכת תאומי מס למייצגים  -:הנדון
 
 כלליכלליכלליכללי .1

 .מס למייצגיםהאלה הסתיימה העבודה על מערכת תאומי בימים  
  

המערכת נועדה לשרת את ציבור הנישומים המבקשים לערוך תאום מס  
 .תוך המנעות מהגשת בקשה לתאום מס לפקיד השומה, באמצעות מייצג

 
השאילתה מאפשרת תאום מס במספר סוגי הכנסה וכן מתן זיכויים בהתאם  

 .לפקודת מס הכנסה
 

נפרט את נוהלי העבודה בכל הקשור להוצאת אישור תאום ת בצוע זו בהורא 
 .מס ואת נוהלי הפעלת השאילתהה

 
 תנאים להפעלת השאילתהתנאים להפעלת השאילתהתנאים להפעלת השאילתהתנאים להפעלת השאילתה .2

 לפקודת מס 236י  סעיף " מי שהוגדר כרשאי לייצג עפ–" מייצג" .2.1
 .ורשום במירשם המייצגים, הכנסה

 
 חובר מייצג יכול לבצע תאום מס באמצעות השאילתה רק אם .2.2

 -והמדפסת בה מודפסים האישורים מחוברת ל, מ"למרשמי שע
TPRN. 

  
 המבקש לערוך תאום מס על טופס ייפוי םם את הנישוימייצג יחת .2.3

) 02-5019410פקס  (א ויעבירו למחלקת המודיעין 2279טופס , כוח
 מי שאושר כמייצג .לשם אישורו כמייצג על פי הכללים המקובלים

 תאום מס לנישום ואין צורך לחזור על הליך רישום בעבר יוכל לערוך
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בת זוג של נישום שיש לו מייצג יחתום על טופס בקשה /בן. הייצוג
 .לרישום ייצוג

 
נישום החותם על טופס בקשה לרישום ייצוג לצורך עריכת תאום מס  

 ". לצורך תאום מס"בלבד ירשום בראש הטופס 
 
 

דיו לשדר את תאום המס ידריך מייצג כאמור לעיל שהסמיך את עוב .2.4
 . בחוזר זהכמפורט לעריכת תאום המס נוגע בכל היםאת העובד

 
על המייצג או העובד שהוסמך לכך להזדהות במחשב ולשדר את  .2.5

 .אישור תאום המסיונפק  בסיום .תאום המס
 

 יש למלא .הצהרה של המייצגהבתחתית האישור שיודפס יופיע נוסח  
 אישור תאום .ום מס ולחתום על ההצהרהאת תאריך הבקשה לתא

 .היה תקףמס שלא ימולא כראוי לא י
  

 בקשה ,117י מייצג ימלא טופס "נישום  המבקש לערוך תאום מס ע .2.6
 .  ויצרף את כל המסמכים הרלוונטים,לתאום מס

 
 תלושים 3( , תלושי משכורת או קצבה: הדרושים הםמסמכים  

 נותן ובה התשלום לו זכאי נישום אישור המשלם בדבר ג ) אחרונים
 .'אישור דמי אבטלה וכדו, שרות

 
הוצאת אישור להקלות במס תותנה בהמצאת מסמכים המוכיחים את  

 .הזכאות להקלה
  

 הבקשה עםהמייצג ישמור את כל המסמכים הרלוונטיים לתאום המס  .2.7
 .עליה חתם הנישום באופן מסודר ונגיש

 
 עקרונות הפעלת השאילתהעקרונות הפעלת השאילתהעקרונות הפעלת השאילתהעקרונות הפעלת השאילתה .3

 . מגיעים לתפריט ראשיIMTMעם הקשת השאילתה  
 במסך התפריט יש להקיש את מספר תעודת הזהות של הנישום 
תאום מס  רת המחדל לעריכת תאום מס הינה השנה השוטפת אין לבצעיבר 

 .שהסתיימולשנים 
  
 :בתפריט יופיעו האופציות הבאות לבחירה  

 
 ם ופרטי מעבידיםזיכויי, ניכויים, להקרנת נתונים על הכנסות .1
 הדפסת האישור .2
 הצגת פרטי אישור .3
 הערות מיוחדות .4
 

 ENTERאם לא נבחרה אופציה כלשהי מהתפריט והוקש  .3.1
להקרנת : " בתפריט1המערכת תעבור אוטומטית לאופציה 

 ".זיכויים ופרטי המעבידים, נתונים על הכנסות ניכויים
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חודש , המסשנת , ז"בראש המסך יוצגו פרטי הנישום ת

 .מין ומצב אישי, תאריך לידה,הפעלה
 

 דהיינו חישוב המס יבוצע על 01 -כחודש הפעלה יוצג תמיד  
 .בסיס שנתי מחודש ינואר ואילך

 
 נקבה = 2, זכר = 1:מין  

 
 פרוד= 4, אלמן/ גרוש= 3, נשוי= 2, רווק = 1: מצב משפחתי  
 ).מודיעין בפקיד שומה' לאחר רישום במח( 

 
 .מחולק לשניים ומיועד לשידור הכנסות משני מעבידים המסך  

 
המס על ההכנסה יחושב ו,  הוא המעביד העיקרי1מנכה /מעביד 

 גם ההקלות המגיעות לנישום יחושבו אצל .לפי מדרגות המס
 .מעביד זה

 
יש לנכות מס "באישור שיונפק למעביד זה תרשם ההנחיה  

 ".כאילו זו הכנסתו היחידה
 

י מעבר בין "מנכים נוספים ע/ארבעה מעבידיםניתן לשדר עד  
 .PF8המסכים בהקשת 

 
 מספר זה .מנכה יש להקיש את מספר תיק הניכויים/לכל מעביד 

 .9הוא בן תשע ספרות והסיפרה הראשונה משמאל הינה 
 

אין צורך להקליד שמו יופיע לאחר הקשת : שם המעביד 
ENTERבסיום הקלדת כל הנתונים למערכת . 

 
יד ולשדר את מספר תיק הניכויים שבגינו מבוקש יש להקפ 

, על כךאם הוקש מספר תיק שגוי המערכת תודיע . תאום מס
אשר אולם אם הוקש מספר תיק ניכויים השייך למשלם אחר 

 לשנות ניתןלא , לא נדרש תאום מס במסגרת בקשה זועבורו 
נישום זה יידרש לגשת למשרד השומה לשם ו,  את מספר התיק

 .מסהום עריכת תא
 

 :מתחת לשם המעביד תופיע השורה הבאה 
 שיעור פטור חייב ש/מ סוג קוד 

 
  כל סוג הכנסה שיוקש למערכת יתורגם . שדה לא למילוי"קוד" 

י " הקוד ימולא באופן אוטומטי ע.ח השנתי"לשדה הרלוונטי בדו
 .ENTERהמחשב לאחר הקשת סוג הכנסה והקשת 
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. בגינה מבוקש תאום מס יש לשדר את סוג ההכנסה ש"סוג" 
 כל מספר .44 או 01עיקרי ניתן לשדר רק  מנכה /למעביד

מערכת ויש לשדר אותו בלא ייקלט אחר המייצג סוג הכנסה 
ניתן לקבל את רשימת כל סוגי . מנכים הבאים/במעבידים
. PF10י העמדת הסמן בשדה הסוג והקשה על "עההכנסה 

ומה רשאי לערוך רשימה זו כוללת את סוגי ההכנסה שפקיד הש
 .מותרים על ידכם* ים בנהמסומ, להם תאום מס

 
 
 
 

 :ם תאום מסגינלהלן רשימת סוגי ההכנסה שניתן לבצע ב 
  משכורת– 01 
  משמרות– 05 
  שכר דירקטורים– 10 
  שרותים ונכסים– 11 
  שכר סופרים– 12 
  שכר מרצים– 13 
  שכר אמנים– 14 
  שרותי משרד– 15 
  דרךי מור– 16 
 )םעצמאי( ספורטאים – 19 
  שכר בוחנים– 20 
  קיצבה– 44 
  
 "ש/מ" 
 האם הסכום ששודר בשדה .שדה זה מתייחס לאופי ההכנסה 

 .הינו שנתי או חודשי" חייב"
 

הוא חודשי " חייב" הסכום שיוקש ב1אם הוקש בשדה זה  
 .12 -יוכפל בו

 
ה  תחשב ההכנס, או לא הוקש  תו כלשהו0אם בשדה זה הוקש  

 .כהכנסה שנתית" חייב"בשדה 
 

  "חייב" 
יש לשדר את סכומי ההכנסה החייבת כפי שהוצהר בטופס 

יש לשדר  .  הבקשה לתאום מס או במסמכים שצורפו לבקשה
את סכומי ההכנסה ברוטו ולכלול בהם גם זקיפות הכנסה 

להוסיף לסכום החייב גם השוטפות כפי שהן מופיעות בתלוש ו
 .המשולמים במהלך השנהתשלומים חד פעמיים 
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  "פטור"
א 9בחלקה מכח סעיף  פטורה האם מבוקש תאום מס לקיצבה 

 .את הסכום הפטור" פטור"לפקודה יש לשדר תחת 
 

  
  "שיעור"

 בשדה 44(צבת פרישה י סכום פטור להכנסה מקוקשאם ה
 .יש לשדר גם את שיעור הפטור שחושב לקיצבה זו") סוג"

 
 יש הנישום גם מענק וגם קיצבה באותם מקרים בהם קיבל  

) ג(א9י סעיף "  עפהקצבמן הלפטור  לבדוק האם נפגעה זכאותו 
 .  לפקודת מס הכנסה

 
 
 

 "זיכויים כללי/ניכויים/הכנסות"חלקו התחתון של המסך  
 

 .נישוםלהם זכאי הבחלק זה יש לשדר את הזיכויים וההקלות  
 

. ע לנישוםמגיהיש לשדר את הקוד של הזיכוי " קוד"בשדה  
 מתקבלת  PF10הסמן בשדה זה ומקישים את  מעמידים כאשר 

. י מייצג"האפשריות במסגרת תיאום המס ערשימת כל ההקלות 
 . ההקלות ניתן לקבל רק בפקיד השומהיתר 

 
 :להלן  רשימת הזיכויים שניתן לשדר לנישום

 
   אשה לא עובדת021 

 
 , ה/אלמן, ה/ווקנקודת זיכוי אחת לר  -משפחה חד הורית   026 

 שילדיהם נמצאים בחזקתם,   ה/גרוש               
 

" יילוד" שאינם  הנישום בחזקתהנמצאים   מספר הילדים 027
יש למלא את מספר  "הכנסות" בשדה  - "בוגר"או 

 .הילדים
  מי שנולד במהלך שנת המס–               יילוד 

  שנים במהלך שנת המס 18 מי שיימלאו לו –      בוגר   
  נישום שנישא שנית ומשלם מזונות� מזונות לאשה   028 

 .                לגרושתו זכאי לנקודת זיכוי אחת
 

  המשתתףהורה החי בנפרד מבן זוגו  – כלכלת ילדים   029 
 זכאי לנקודת ,  בחזקת בן הזוג בכלכלת ילדיו הנמצאים              

 .             זיכוי אחת או חלק ממנה לפי חלקו בהוצאות הכלכלה  
                    
 נקודת זיכוי בכל שנת  ½ -מזכים ב" בוגר"או " יילוד "  127 

 .יש למלא את מספר הילדים" הכנסות"  בשדה .המס                 
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ניתן לערוך תיאום מס גם בשל הכנסות אשר בגינן לא נדרש 

 .' על ניכוי מס במקור כגון דמי אבטלה וכדואישור
 

ח השנתי להכנסה "את קוד הדו" קוד"במקרה זה יש לשדר תחת  
 .את  סכום ההכנסה החייבת" סכום"ותחת , זו

 
מנכים וכן ההקלות המגיעות /לאחר ששודרו כל המעבידים 

 המערכת תחשב את המס המגיע . ENTERלנישום יש להקיש 
בשלב זה תופיע . מנכים/לל המעבידיםמהנישום ותחלקו בין כ

 לעבור למסך חישוב המס על ידי תהערה בראש המסך המאפשר
 .PF2י הקשת " או לעדכן את הנתונים עPF1הקשת 

 
 מסך חישוב המס לשנת  3.2

המסך מחולק לשלשה חלקים בחלקו הימני מוצג חישוב  כל  
 .ההכנסה ששודרה והמס החל עליה

 
 חלק זה . ההקלות המגיעות לנישוםבחלק האמצעי מוצג חישוב 

 ."זיכויים/ניכויים/הכנסות"מסכם את ההקלות ששודרו בחלק 
½  נקודות זיכוי בשל היותו תושב וכן 2¼ לחישוב  נוספו 
 .נקודת זיכוי לאשה

 
בחלקו השמאלי של המסך מוצגים נתוני עזר כגון שיעור המס  

שולי ה מסה אחוז ו ובתחתית חלק זה יופיע,שהוטל על ההכנסה
החל על ממוצע המס האחוז , בו נמצאת הכנסת הנישום

נוספים על המעביד האחוז המס למעבידים  והכנסות אלו
 .הראשון

 
 למשדר בחישוב המס סייעמסך זה הינו אינפורמטיבי ונועד ל 

מעבידים הנוספים על המעביד מן הלכלל הכנסות הנישום 
 .העיקרי

 
נסות לפי הכ" למסך יתן לחזור   נENTERבהקשת  

 "מנכים/מעבידים
 

תופיע לאחר ההקשה . PF2לשם עדכון נתוני השכר יש להקיש  
 ".PF5להנפקת אישור יש להקיש "הערה 

 
 ".הדפסת האישורים" למסך את המשדר  תעביר PF5הקשת  

 
 "הדפסת האישורים"
 יש לבחור לכל מעביד את האישור הרלוונטי 
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 דהיינו יש   לנכות 2ור יש לבחור סוג איש) 1( למעביד עיקרי 
 .ממנו כאלו זו הכנסתו היחידה

 
הקובע את שיעור , 3' למעבידים הבאים יש לבחור אישור מס 

 .המס שיוטל על ההכנסה שדווחה
 

 ניתן 4שיעור מס ממוצע לכל ההכנסות דהיינו סוג אישור  
הוצאת אישור מסוג זה . להנפיק רק בהעדר מעביד עיקרי

 המעבידים להם יונפק אישור ללרק אם נבחרה לכאפשרית 
 .PF2 לעדכון יש להקיש .תאום מס

  
י בחירת אופציה "למסך זה ניתן להגיע גם מהתפריט  הראשי ע 

3. 
 
 

 אישורי ודפסו לא הכאשרבאופציה זו ניתן להשתמש רק   
תאום המס במהלך הרגיל של העבודה דהיינו לאחר עדכון נתוני 

  ומעבר ,"עבידים מנכיםמסך הכנסות לפי מ"ההכנסה למחשב ב
אם הודפסו אישורי . PF5ל על ידי     הקשת "ישיר למסך הנ

לצורך . תאום מס לא ניתן יהיה להדפיס את האישור המקורי
הצגת פרטי " בתפריט 4הדפסת העתק יש לפנות לאופציה 

 "אישורים שניתנו
 

 מסך פרטי אישורים שנתנו .3.3
שור שהונפק וכן אופציה זו מאפשרת צפייה בכל פרטי האי 

 . העתק של האישור המבוקשתהדפס
 

ראשי ולהקיש התפריט ב 4יש לבחור מסך זה באופציה  
ENTER. 

 
י המערכת "במסך זה  מוצגת רשימת כל האישורים שהונפקו ע 

 .ומוצג שמו של מנפיק האישור
 

לצורך צפיה בפרטי האישור שהונפק יש להקיש את מספרו  
 באמצעות המספר  ניתן לעבור   .PF1בתחתית המסך ולהקיש 

כל הפרטים שנרשמו יתקבלו ו"  פרטי האישור הדרוש"למסך 
 .באישור הספציפי

 
 PF2על מנת להדפיס העתק האישור יש להקיש בשלב זה 

 .ועותק האישור יישלח להדפסה
 

 .PF3כ " ואחENTERלשם חזרה למסך הראשי יש להקיש  
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 מסך הערות .3.4
 לנתוני ההכנסה או המתיחסותות במסך זה יש לרשום הער 

 .נתוני הזיכוי ששודרו לנישום
 
 

 "מעביד נוסף"תיקון הכנסות ורישום  .3.5
 

 "מעביד נוסף" .3.5.1
 מעבידים ויותר ולאחר תקופה 2 -נישום שערך תיאום מס ל 

 ".מעביד נוסף"מבקש לערוך תיאום מס למעביד חדש יחשב כ
 

וני המעביד וההכנסה לשם עריכת תאום מס יש להקליד את נת 
 לעיל ובנוסף יש לציין שמעביד זה הינו 3.1כאמור בסעיף 

 ".מעביד נוסף"
 

סימון זה יאפשר למערכת לתאם אך ורק את ההכנסה החדשה  
. ולהטיל עליה את מלוא יתרת המס שחושבה להכנסה החדשה

בדרך זו לא יידרש הנישום לתקן את כל האישורים שכבר קיבל 
 .קודמיםלמעבידים , בעבר

 
 

 תיקון הכנסות 3.5.2
נישום שהצהיר על הכנסה צפויה ממעביד כלשהו והפסיק את  

עבודתו אצל המעביד או לחילופין משכורתו עלתה על הסכום 
 .המוצהר ניתן לתקן הכנסות אלו במהלך השנה

 
נישום שהפסיק את עבודתו אצל המעביד יוכל להקטין את  

אם לא היו . (בלבד ₪ 1סכום ההכנסה בהתאם או להעמידו על 
 ).כלל הכנסות למעביד

 
 .לא ניתן למחוק מעביד שכבר שודר למערכת 

 
נישום שמשכורתו עלתה במהלך השנה יצהיר על הכנסתו  

 .הנוספת
 

יש לשדר את מלוא הכנסתו מחדש ולציין גם במקרה זה  
סימון זה יטיל את מלוא יתרת המס על " מעביד נוסף"שמדובר ב

שונו האישורים שהונפקו למעבידים אחרים מעביד זה ולא י
 .ששודרו למערכת בעבר
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 הנחיות נוספות .4
 

 לא ניתן .משלם ספציפי/אישור שיונפק בשאילתה  יופנה למעביד .4.1
 .משלם אחר/מופנה למשלם מסויים למעבידהלהסב אישור 

 
 

י "עי המערכת נחתם אלקטרונית "אישור ניכוי מס במקור המונפק ע .4.2
 המייצג המשדר את .פקיד השומה שבתחום המגורים של הנישום

 .תאום המס נדרש לחתום על הצהרה בתחתית האישור
 
 

 נמוכה  ממשכורתי מייצג ניתן לבצע רק למי שהכנסתו"תאום מס ע .4.3
 .ח בשנת המס" ש144,000 -מ

 
סוציאליות ובשלב זה רק ההפרשות של מעל סכום זה נדרש תאום  

 .יערכו תיאומים אלהמה פקידי השו
 
 

מס עבורם יעשה רק תאום ו,  תושבי חוץ אינם נכללים במערכת זו .4.4
 .במשרדי השומה

 
 

, י המייצג הקודם"ענערך ותאום מס בשנת המס אם התחלף המייצג  .4.5
 .ש"לפאת הנישום פנות היש לו לא יוכל המייצג החדש לערוך תיאום 

 
 

י פקיד "ך עבורו תאום מס בשנת מס עמייצג לא יטפל בנישום שנער .4.6
 .השומה

 
 

כמו כן לא ניתן להחליף .  מעבידים במהלך השנה5 -אין לשדר יותר מ .4.7
 .מספר תיק של מעביד

 
 

יכול לעשות זאת ) סימולציה(מייצג הרוצה לערוך חישוב מס לנישום  4.8
השאילתה פועלת על פי אותם עקרונות כמו . IMAGבשאילתה 

 .מ"אולם לא ניתן לעדכן את הנתונים למרשמי שע IMTMשאילתה 
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 בירורים .5
 :במקרה של בירורים אפשר לפנות טלפונית לאנשים הבאים 

 
 02-5688507מ "יונית קובץ שע' גב 
 02-5688291מ "שלזינגר שע' מר סרג 
 02-5688686מ "דלפק שע 

 02-6559573ניכויים ' מירקה אלוורז מח'          גב
 02-6559579ניכויים ' מר יצחק אורבך מח         

 02-6559580ניכויים '          מר אורי קרניאל מח
 
 
 

                    
 
 
 

 ב ב ר כ ה        
 
 
 

 ןנציבות מס הכנסה ומיסוי מקרקעי      



 

 

11

 



 

 

12

 
 

 
 
 
 



 

 

13

 
 
 
 



 

 

14



 

 

15



 

 

16

 
 
 
 



 

 

17

 
 



 

 

18

 



 

 

19

 

 



 

 

20

 
 
 
 

 
 
 
 

 


