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  הצהרת הו�הכנות להגשת   :הנדו�

 

יו�  120הצהרת הו  תו' כי יש לטפל בהכנת החומר הדרוש להגשת דוח  'להזכיר ברצוני .1

  ;)"ל"הנ תארי�"להל  (  1מיו� הדרישה

לערו' לנו לצר- על מנת לאפשר  'מפורטת רשימת המסמכי� שעלי המצור-בנספח  .2

  . בהקד� לפקיד השומה הולהגיש הצהרת ההו 

  

 : להפנות לתשומת לב' הריני

  ;18בת הזוג ולילדיכ� עד גיל /לב , 'כל המפורט בנספח  מתייחס אלי

  

 .אנו עומדי� לרשות' בכל שאלה או הבהרה

 

 , בכבוד רב

  .ח"רו, שי ב  שלו�

                                                 
1
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  הכנת הצהרת הו�רשימת מסמכי לצור�  � נספח 

רשימת   אתלמשרדנו בהקד   נבקשכ להמציא, לצור� סיוע בהכנת הצהרת ההו� שלכ

 :הטפסי והנתוני כמפורט להל�

 .ל"מקרקעי  ונכסי� אחרי� בעסק לתארי' הנ, או הסכמי� לרכישת ציוד/מסמכי� ו .1

 .ל"מאזני� של חברות או שותפויות או עסקי� במידה והוגש בגינ� מאז  לתארי' הנ .2

ד' או יל/בת הזוג ו/אישור על יתרות בכל סוגי החשבונות המתנהלי� בבנקי� על שמ' ב  .3

, ח"מט, )יתרת קר (תוכניות חסכו  , )יתרת קר (הלוואות , ד"חח, ש"עו ):18 גיל עד(

' וכו) מלוות ממשלתיי�(ע סחירי� ושאינ� סחירי� "נ, )יתרת קר (ג "קופ, מ"פק, ס"תפ

 .ל"לתארי' הנ

אישור על תשלו� לחברות ביטוח עבור תשלומי ביטוח חיי� שהופקדו מאז תחילת  .4

 .ל"הנ הביטוח ועד לתארי'

מאז תחילת ) חלק העובד(אישור על תשלו� לחברות הביטוח עבור ביטוח מנהלי�  .5

 .ל"הביטוח ועד לתארי' הנ

מאז תחילת החברות ) חלק העובד(אישור על תשלומי� לקופת השתלמות או קופת פנסיה  .6

 .ל"בקר  ועד לתארי' הנ

יש לצר- צילו� (ע אחרי� שלא מוחזקי� בבנק "או נ/פירוט מלוות חובה ממשלתיי� ו .7

 ).התעודות

ל בצרו- מסמכי� "או עסקיי� לתארי' הנ/פירוט יתרות חייבי� והתחייבויות פרטיי� ו .8

 .מבססי�

או פרטי� על /או אחרי� וכ  מסמכי� ו/הסכמי� לרכישת דירה או מקרקעי  פרטיי� ו .9

 .ל"ברכוש זה בתקופה הנ  שיפורי�/ שיפוצי� 

או /הרכב ולהמציא פרטי� ו  רישיויש לצר- צילו� . ל"ירוט כלי רכב לתארי' הנפ .10

 .מסמכי� על סכו� ותארי' הרכישה

 .ל"מסמכי� על רכישת רהיטי� ומוצרי בני קיימא אחרי� בבית לתארי' הנ .11

 .במידה ויש, יש לצר- פירוט הערכת שמאי ופוליסת תכולת הדירה ותכולת העסק .12

מטבעות ובולי� לפי מכירי עלות בצרו- מסמכי� מבססי� , זהב, תכשיטי�: רשימות .13

 .ל"לתארי' הנ

יש לצר- רשימה המפרטת את . או בבנקי� במידה וקיימת/תכולת כספת פרטית ו  פירוט .14

 .ל"תכולת הכספת לתארי' הנ

  

  

  

  



 

 

בת זוג' /או ב /ה ו/או התחייבויות שלגביה� את/יש לצר- פירוט של חשבונות בנקי� ו .15

 .נאמ  או בעלי זכות חתימה, אפוטרופוס, חומשמשי� כמיופי כ

י  ב, יש לפרט. מכי� על קניות ומכירות של נכסי� בתקופה שבי  שתי הצהרות ההו מס .16

 ).דלג על סעי- זה, א� זו הצהרה ראשונה( .מכירות ורכישות של כלי רכב פרטיי�, היתר

ח ותכניות חסכו  "מט, אחרות בניירות ער'מכירות ופעולות , קניות: תעודות מהבנק על .17

  . ל"לתקופה הנ

חות השנתיי� של' "יש להמציא פירוט של תקבולי� פטורי� מס שלא דווח עליה� בדו .18

  .אחר תקבול  וכל  ירושות, זכויות, פיצויי פיטורי , מתנות :למס הכנסה כגו 

: ו  כגו יש להמציא פירוט על הוצאות מיוחדות שהיו ל' בתקופה שבי  הצהרות הה .19

  .'תרומות גדולות וכו, הוצאות רפואיות מיוחדות, אירועי� משפחתיי� ,ל"נסיעות לחו

  

זמ� קצוב המצוי� על גבי המכתב שקיבלת ברצוננו להוסי� שעלי� להגיש הצהרת ההו� תו� 

לכ� אנו ממליצי להתחיל באיסו� החומר ולהמציאו בהקד האפשרי . מרשות המיסי

  .למשרדנו
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