טופס הנחיות למילוי טופס 101
עובד יקר ,על פי הנחיות רשות המיסים ,נדרש כל עובד למלא טופס  101בראשית כל
שנת מס (שנת מס לעניין מס הכנסה מתחילה ב 1-בינואר כל שנה(.כל פרט מהווה
הצהרה עפ"י חוק ובעל משמעות כספית עבורך ולכן חשוב למלא את הטופס במדויק
עפ"י ההוראות.
הטופס יתקבל רק לאחר שאישרת כל הסעיפים בדף זה ,סימנת üליד הסעיף
הרלוונטי וצירפת צילום ת.ז  +ספח.
להלן דגשים למילוי הטופס:
.1
.2
.3
.4
.5

עלייך למלא את הפרטים האישיים באופן מדויק וברור.
שנת מס – עליך למלא בראש הדף את שנת המס הנוכחית (.)2018
סעיף ב' – פרטי העובד .עליך לוודא כי כל הפרטים האישים מלאים ( כולל מיקוד
וקופת חולים).
סעיף ג' – חשוב לציין שמות ילדים ,מספרי ת.ז .שלהם ותאריכי לידה ( .במידה
וישנם)
בסעיף ד' הינך נשאל אודות סוג ההכנסה שלך  -עלייך לסמן שכר עבודה (עובד
יומי).

 .6בסעיף ה' הינך נשאל אודות הכנסות אחרות -במידה והעבודה במסע ישראלי הינה
העבודה העיקרית/היחידה חובה לציין זאת -אין לי הכנסות אחרות לרבות
מלגות (.)1
במידה ויש הכנסות אחרות או מלגות יש לסמן ברובריקות המתייחסות להכנסה
האחרת ולסמן כמצוין בטופס ובנוסף לצרף תאום מס (ללא צרוף הטופס לא נוכל
להתייחס לסימון שציינת).
על מנת שלא ינוכה מס מקסימאלי ( 48%מס) במקרה של בקשת נקודות הזיכוי
במקום העבודה האחר ,יש להמציא תאום מס.
כל שעליכם לעשות הוא להיכנס לאתר רשות המיסים ,לציין את מספר תיק
הניכויים בכל מקום עבודה ומיד יוצא לכם פלט של תאום מס אותו עליכם
להעביר אלינו .באתר המסע יש קישור לאתר רשות המיסים.
תיק ניכויים מסע ישראלי943195018 -
במידה ובחרת להגיש תאום מס אנו ממליצים לך לבצע במקביל תאום ביטוח לאומי
על מנת להפחית את התשלום עבור ביטוח לאומי .את התאום עלייך להגיש אלינו
בנוסף לתאום מס הכנסה.
 .7בתחתית הדף עלייך למלא את פרטי הבנק במדויק
שים לב שהנך ממלא אותם כשורה ללא פרטים חסרים

 .8בצידו השני של הדף יש סעיפים המקנים פטור או זיכוי ממס ,במידה וציינת את אחד
הסעיפים עלייך לצרף מסמך המוכיח זאת (למשל פטור לחייל משוחרר -לצרף
תעודת שחרור).
עמוד שני:
❒ סעיף ח' – 1במידה והינך תושב ישראל עליך לסמן זאת בסעיף .1
❒ סעיף ח'  -3תושב קבע ביישוב מיוחד באזור פיתוח זכאי להטבת מס לאחר ותק
מגורים של שנה לפחות באותו יישוב בהצגת אישור תושב מהמועצה /עירייה.
❒ סעיף ח'  - 4עולה חדש צריך להציג תעודת עולה ( .יש לצרף את צילום התעודה
לטופס)
❒ סעיף ח'  – 6הורה במשפחה חד הורית המבקש נקודות זיכוי עבור ילדיו הנמצאים
בחזקתו ובגינם מקבל קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי (יש לצרף אסמכתא) ,רק
במידה ואינו מנהל משק בית עם הורה יחיד אחר.
❒ סעיף ח'  – 9הורה יחיד :הורה במשפחה חד הורית לילד שבשנת המס טרם מלאו
לו  19שנים ושההורה השני של הילד נפטר או שהילד רשום במרשם האוכלוסין ללא
פרטי ההורה השני.
❒ סעיף ח'  – 10גרוש/ה שילדיו לא בחזקתו/ה ומשתתפ/ת בכלכלתם צריך להציג
תיאום מס מפקיד שומה.
❒ סעיף ח'  -13חייל/ת משוחרר/ת  /שירות לאומי צריך להביא צילום של תעודת
השחרור (תעודה כחולה  /תעודת הערכה המציינת את מספר שנות השרות של
העובד).
❒ סעיף ח'  -14מסיים לימודים לתואר אקדמי או לימודי מקצוע יגיש ביום הקליטה
טופס  119ואישור זכאות לתואר ובו תאריך זכאות .במקרה של לימודי מקצוע יש להביא
אישור על היקף שעות הלימוד.
❒ חובה למלא תאריך וחתימה בתחתית הדף ( .ללא חתימה ,מעודכנת אוטומטית
הכנסה נוספת).
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