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 ,לידיעת ציבור הגמלאים

 :גמלאים המעוניינים בבדיקת אפשרות להחזר מס מתבקשים

 ריקה מגיע לך החזר מס                      אם המשבצת  ,לבדוק בתלוש הפנסיה -0

 :יש להמציא תלושי פנסיה של חודש דצמבר לשנים . 6106החל משנת 

6102 ,6102 ,6102 ,6106. 

 ולבת הזוג אין כל הכנסה 26והאישה לגיל  26גמלאי אשר הגיע לגיל פרישה  -6

 זקנה מביטוח לאומי ובתלוש הפנסיה החודשי במשבצת למעט קצבת 

 .לשנה₪   6,202מגיע החזר מס בסך  2.62ולא  6.62רשום                     

 .6101יש להמציא תלושי פנסיה של חודש דצמבר החל משנת 

 012יש להמציא טופס ,, גמלאי שסיים עבודתו במהלך שנת המס ופרש לפנסיה -2

 על הקצבה ששולמה  או תלוש 012שנה וכן טופס  על תקופת העבודה באותה

 .012במקום " מבטחים"חודש דצמבר מ

 .לשנה₪  091קבלות בגין תרומה למוסדות מוכרים בסך של  -2

 .מקבל קצבה ויש לך הכנסה נוספת מעבודה כשכיר או קצבה -2

 .משכורת או קצבה בן או בת הזוג בחלק מהשנה -2

 דיבידנדים, איגרות חוב, ות נאמנותקרנ, מניות: השקעת כספים בשוק ההון כגון -6

 נוכה לכם מס יתכן ומגיעים החזרי מס לעיתיםובעת המימוש ' כניות חיסכון וכות

 ,פסגות, מיטב)עליכם לבקש מהבנקים או הגופים הפרטיים , בסכומים נכבדים

 טופס זה מרכז –ואילך  6101לשנת המס  726טופס ( לפידות וכדומה, מגדל

 .בשוק ההון לאותה שנהאת כל הפעילות שלכם 

שכר הטרחה יהיה בגובה  .הבדיקה תעשה חינם. לגבי האמור לעיל תבוצע בדיקה כדי לקבוע אם מגיעים החזרי מס

, התשלום כולל מילוי טפסים. מ מסכום ההחזר וישולם רק לאחר העברת החזר המס לחשבונכם בבנק .ע.מ+  06%

 .והגשת השגות במידת הצורך, הכנסה ייצוג במס, בדיקת תקינות השומות שנערכו, מעקב

  (כולל דוחות מקוונים) הגשת דוחות שנתיים

 ל מענקי פרישה וערך פריסת פיצויים חייביםברש מהעבודה קיפעובד אשר  -0

 . במס עד לשש שנים קדימה

 הכנסה כעצמאי , מקצבה נוספת, גמלאי אשר יש לו הכנסה נוספת ממשכורת -6

 .או מהשכרת נכס

 .בהגשת דוח שנתי למס הכנסהגמלאי החייב  -2

   :גמלאים המעוניינים בקבלת יעוץ יפנו ל

       01:11 – 02:21בין השעות ' ג בכל יום ג"בנתב' משרדי הוועד קומה ב 

 (              אלרם / מול קניון ביאליק)רמת גן  20בוטינסקי 'משרדנו ברחוב ז 

                              .'ום ווי 'בכל יום למעט יום ג 17:21 – 02:11בין השעות  

 126262166פקס , 122622112טלפון במשרד  
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