
 
 

 הינו בסיס לצורך תחשיב נקודות זיכוי, ניכוי מס וניכוי ביטו"ל. 101עובד/ת יקר/ה , טופס 

 מלוי נכון ומדויק יאפשר לך לדעת כי הזכויות שלך נשמרו.

 וכיוצ'.דע לזכאויות נוספות כמו שעות גיל, אם, תוספת מעונות מהווה גם בסיס מי הטופס - עובדי הוראה

 בעיון טרם תמלא/י את הטופס! 101למלוי טופס  הנחיותאת האנא קרא/י 

 הוראות כלליות .1

 פרטי בן זוג()כולל אצל גבר( ילדיםטלפון/נייד ,)מס' ת.ז, כתובת,  יש למלא את הפרטים האישיים ע"ג הטופס , 

  בכתב! 101עדכון סטטוס במהלך השנה כמו הולדת ילד נוסף. באחריות העובד לעדכן טופס חשוב מאוד לבצע 

 .כולל ספח יש לצרף צילום ת.ז 

  םרלוונטיייש לצרף מסמכים במקרה שיש נקודות זיכוי מיוחדות:  

 הלאה וכן , עולה חדש, חייל משוחרר, נטול יכולת, משלם מזונות ונשואי בשניתבשנתיים ראשונות תואר אקדמאי

  ( לאחר גיל פרישה )רלוונטי בן זוג לא עובדסימון 

 להחזיר למוסד טופס  מקורי.לחתום ו 

 במידה ואין הכנסות שכר נוספות .2

  אין לי הכנסות אחרות לרבות מלגות""יש להקפיד לסמן בסעיף ה' את המשבצת 

 על כל הכנסתך.   %84אי הצהרה על העדר הכנסות אחרות מחייב ניכוי מס בשיעור 

 הכנסה נוספת  יש לךבמידה ו .3

 ולפרט את סוג ההכנסה."יש לי הכנסות אחרות" יש לסמן בסעיף ה' את המשבצת 

 באופן  84%עליך לערוך תאום מס. ללא תאום מס ינוכה משכרך מס הכנסה בשיעור  - תיאום מס הכנסה
 רטרואקטיבי.

מורכבים בהם יש לגשת ישירות לפקיד השומה את תאום המס ניתן לעשות באתר מס הכנסה באופן מקוון למעט מקרים 
באזור מגורייך. במקרה של שינוי סטאטוס במהלך שנה ניתן להפיק תאום מחודש במשרדי השומה. בכל מקרה מי 

 שרואה עצמו נפגע יכול בסוף שנה למלא דוח שכיר ולקבל החזר ממס הכנסה.

 שכר חודש פברואר.אם היה תאום מס שנה קודמת ניתן להגיש עד 

 עובדים המועסקים ביותר ממקום עבודה אחד, ומשתכרים  במקום העבודה העיקרי  -תיאום ביטוח לאומי
 - 12%במקום שיעור גבוה  3.5%( יכולים ליהנות משיעור המופחת 2012ברוטו לחודש )נכון לשנת ₪  5,804פחות מסך 

 בחודש. ₪ 5,804וזאת סה"כ מכל ההכנסות יחד עד תקרה של 

מצ"ב  –לבצע באופן עצמאי וידני, אין צורך לבצע תאום ממוחשב או לגשת למשרדי ביטוח לאומי  את האישור ניתן
 צהרת העובד למעסיק המשני.פורמט ה

 יש להעביר תאום מעודכן לשנה החדשה כבר בשכר חודש ינוארלתאום ביטוח לאומי של שנה קודמת, אין הארכת תוקף 

 יש להעביר אישור מביטוח לאומי על מנת להיות פטור – או קצבת נכות מקבל קצבת זיקנה מביטוח לאומי 
 .דמי ביטוח מתשלום


