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  מעסיק:_______________

  

  101 טופס למילוי הסבר דברי

  ,נכבד עובד

 1-ב מתחילהה מסנת תחילת ש כלב 101 טופס למלא מחויב עובד כל, בהתאם להוראות מס הכנסה

 וכן לו המגיעות הזיכוי נקודות נקבעות, 101 בטופס העובד ממלאש הנתונים סמך על .שנה כל בינואר

 שקיים כפי האישיים פרטיך טופס ב"מצ .המשפיע על השכר נטו בסופו של דבר השולי המס שיעור

 בטופס המופיעיםהאישיים  הפרטיםלב כי אם  םשי. ובהתאם לטופס קודם שמילאת השכר במערכת

 במקומות הרלוונטיים את ולמלא נדרשה ככל אישורים ומסמכים לצרף יש ,היום גם ורלוונטיים נכונים

  .הבאים ההסבר בדברי כמפורטבטופס 

 המס את לנכות מחויב המעביד, הטופס מילוי בהיעדר, הכנסה מס תקנות פי על - חשוב לציין כי 

  .ונות נתוני הטופס על העובדריות לנכוהאח המקסימאלי

  :הטופס למילוי הדגשים להלן

 להתייחס יש בטופס האישיים בפרטים עדכונים כשאין. א

  :לבאים

  :לטופס' ה סעיף. 1

אצל המעסיק גב'/מר/חב'_______________  והעבודה במידה

 עוד ויש במידה .זאת לציין יש היחידה/העיקרית העבודההינה 

 כראוי למלא להקפיד ישקצבאות,  או/ו מלגות או/ו הכנסות

, כן כמו .בטופס כמצוין האחרת הכנסהל המתייחסים במקומות

 נקודות בקשת של במקרה מקסימאלי מס ינוכה שלא מנת על

 .מס תאום להמציא יש  ,האחר העבודה במקום הזיכוי

  

  

  

  :לטופס' ג סעיף. 2

 של במקרה, 2 טור לגבי .2 טור ואת 1 טור את למלא להקפיד יש

 גבר לפיכך, לאישה ניתנת לאומי ביטוח קצבת נשואים זוג בני

  .2 לטור להתייחס נדרש ואינו הקצבה את מקבל אינו נשוי
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   :הקיימים בנתונים עדכונים כשיש. ב

 ולהמציא לעיל כמפורט לטופס' ה-ו' ג לסעיף להתייחס יש, אישיים ופרטים נתוניםצורך בעדכון  ששי

  :כדלקמן אסמכתאות

במידה והכתובת אינה  שכירות חוזה או ספח. + ז.ת צילום להמציא יש -  העובד בכתובת שינוי
  עדכנית.

בנוסף צריך . המקומית מהרשות א1112 טופס אישור שנה מדי להמציא יש -  מיוחד ישוב הנחת
  .)1( ח בסעיף 101 בטופס לסמן

המסמכים הנדרשים כפי  לצרף יש זיכוי או לפטור לבקשה המתייחס' ח מסעיפי אחד וסומן במידה
  .101 טופסהשמצויים בהוראות על גבי 

  !הספח כולל זהות תעודת צילום ולצרף העמוד בסוף לחתום חובהעל העובד קיימת 

  למעסיק. יש לפנות, הבהרה או שאלה בכל


